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Tiivistelmä 
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Gesterbyn koulukeskuksen A-rakennuksen kuntoa ja sisäilma-
haitan riskitekijöitä sekä esittää niiden perusteella jatkotoimenpiteet ja korjaustarpeet. Tutkimuskoko-
naisuus sisälsi laajasti rakenteiden ja teknisten järjestelmien kuntoon ja sisäilman laatuun liittyviä tut-
kimuksia.  
Tutkimuksissa havaittiin sisäilman laatuun vaikuttavia puutteita ja riskejä. Seuraavassa on esitetty 
tärkeimmät havainnot ja tulokset rakennuksen osittain. 
1970-luvun osa 
Vanhimmassa rakennuksen osassa merkittävimmät ongelmat liittyvät maanvastaisen alapohjan ja 
ulkoseinien huomattavaan kosteusrasitukseen ja puutteelliseen kosteudeneristykseen. Maan-
pinta rakennuksen ulkopuolella on pääosin lattian tasalla, jolloin valesokkelirakenteessa oleva perus-
muurin sisään ulottuva lämmöneriste on maanpinnan alapuolella. Maanpinnan kallistukset rakennuk-
sesta poispäin ovat vähäisiä, mikä aiheuttaa kosteusrasitusta perustusrakenteille maahan imeytyvien 
sadevesien vuoksi. Ulkoseinien rakenneavauksista havaittiin ulkopuolisen kosteuden päässeen ulko-
seinän lämmöneristetilan alaosaan sekä pitävän betonirakenteen kosteana. Mikrobinäytteiden perus-
teella kosteus on aiheuttanut ulkoseinän alaosan puu- ja eristemateriaaleihin mikrobikasvustoja. 

Kantavan alapohjalaatan palkistot ja laatat on valettu osin hienoa hiekkaa sisältävän tasaushiekan 
varaan ja osin suoraan saven varaan. Alapohjatilasta havaittiin maaperän täytön osin painuneen, jol-
loin palkkien ja maaperän väliin on muodostunut rakoja. Maaperän savesta nousee kuitenkin kapillaa-
risesti kosteutta kantavaan laattaan vähintään kantavan laatan palkkien sivujen kautta. Laatan yläpin-
nassa oleva muovikalvo estää osin kosteuden nousua lähemmäs lattiapintaa. Paikoin kosteus on 
noussut lattian muovimattoihin asti. Tiloissa 25, 27, 40 ja A02 havaittiin korkeita kosteuspitoisuuksia 
lattian pintamateriaalin alapuolella sekä betonisessa pintalaatassa. Tästä aiheutuu riski mikrobikas-
vuston syntymiselle sekä kiinnitysliimojen hajoamiselle lattian pintamateriaalin alla. 
Paine-eromittauksessa havaittiin alapohjatilan olevan ylipaineinen sisätiloihin nähden, joten mah-
dollisten alapohjan tiivistämättömien läpivientien kautta (mm. viemärin tarkastusluukut) on mahdollista 
päästä epäpuhtauksia sisäilmaan. Alapohjaan tehdyissä merkkiainekokeissa ei kuitenkaan havaittu 
ilmavuotoreittejä sisäilmaan. 
Sisäilmariskin aiheuttavat myös 1970-luvun ja uudempien rakennuksen osien väliset seinät, jotka ovat 
aikaisemmin toimineet ulkoseinärakenteina. Väliseinärakenteisiin on jätetty vanhat lämmöneristeet ja 
väliseinän alajuoksu kulkee lattiapintaa alempana. Mikrobinäytteiden perusteella eristeissä on mikrobi-
kasvustoja. 
Mikrobivaurioituneita materiaaleja havaittiin myös 1970-luvun rakennusosan puurunkoisissa ja le-
vyverhoilluissa hormikoteloissa, joista epäpuhtauksien ja hajujen pääsy sisäilmaan on ilmeistä hormi-
en tiivistämättömien liitoskohtien kautta. 
 
1970-luvulla rakennetun alueen ilmanvaihtokoneet ovat teknisen käyttöikänsä päässä. Lisäksi 
ilmanvaihtojärjestelmän energiatehokkuus ja huollettavuus ovat huonoja ja järjestelmässä on mineraa-
livillakuitulähteitä, joista voi aiheutua sisäilmahaittaa.  
 
Yhteenvetona todettakoon, että 1970-luvun rakennusosan rakenteiden ja teknisten järjestelmien kunto 
ovat niin heikkoja ja rakenneratkaisut ongelmallisia, ettei rakennuksen peruskorjaaminen ole taloudel-
lisesti kannattavaa suhteessa rakennuksen purkamiseen ja uudisrakentamiseen.  

1980-luvun osa  

1980-luvulla rakennetussa laajennusosassa on tehty muutostöitä vuonna 2014, jolloin mm. ilmanvaih-
to ja käyttövesijärjestelmiä on uusittu.  

Tämän osan merkittävimmät ongelmat liittyvät ulkoseinän ja perusmuurin kosteusrasitukseen ja 
vesikatteen huonoon kuntoon.  
Yläpohjan ontelolaatoissa havaittiin paikoin vesivuotojen aiheuttamia jälkiä, jotka ovat aiheutuneet 
katteen vuodoista. Vesikatteen bitumikermin pinnalta on poistettu singelikerros. Bitumikermin pinta on 
heikkokuntoinen ja vesivuotojen riski on korkea. 
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Maanpinta rakennuksen ulkopuolella on pääosin sisälattian pinnan tasalla, jolloin valesokkeliraken-
teessa oleva perusmuurin sisään ulottuva lämmöneriste on maanpinnan alapuolella. Lisäksi maanpin-
nan kallistukset rakennuksesta poispäin ovat vähäisiä, mikä aiheuttaa kosteusrasitusta perustusraken-
teille maahan imeytyvien sadevesien vuoksi. Valesokkelirakenteessa on riskinä kosteuden kertyminen 
haitallisessa määrin lämmöneristetilan alaosaan.  
Tuulettuvaan alapohjatilaan on lisätty sepelikerros sekä pumppu pohjavedenpinnan alentamiseksi. 
1980-luvun alapohjatilassa on ollut havaintojen perusteella jätevesiviemärivuoto, mikä on osin tulvinut 
2000-luvun osan puolelle ja jossa on havaittavissa vielä kuivunutta lietettä. Alapohjassa on havaitta-
vissa avoin vesipinta, mikä aiheuttaa sisäilman kosteuden paikallista kohoamista veden pinnalta haih-
tuvan kosteuden vuoksi. Alapohjatilan kosteutta lisää myös muun sepelipinnan kosteus. Riskinä on 
kosteuden tiivistyminen rakenteiden pinnoille. 
Arviomme mukaan myös 1980-luvun rakennusosan korjausaste muodostuu niin korkeaksi, ettei ra-
kennusosan peruskorjaaminen ole todennäköisesti taloudellisesti kannattavaa. 

1990-luvun osa 

1990-luvun osassa merkittävimmät sisäilmahaitan riskitekijät liittyvät alapohjatilasta sisäilmaan kulkeu-
tuviin epäpuhtauksiin. Tuulettuvassa alapohjatilassa on havaintojen perusteella runsaasti raken-
nusjätteitä, joista osa on lahoamistilassa. Alapohjatilan sepelikerroksen päälle perusmuurien viereen 
asennettu hienoa hiekkaa oleva vastapenkka on osin sortunut ulkopuolisten vajovesien johdosta. 
Hiekka on levinnyt sepelikerroksen sekaan, jolloin sepelikerroksesta on tullut kapillaarista, eikä se estä 
kosteuden nousua maaperästä. Lisäksi vastapenkan paikallinen sortuminen aiheuttaa maanpinnan 
vajoamisriskin rakennuksen vierustalla puuttuvan tuennan vuoksi. 

Tässä rakennusosassa LVI-järjestelmät ovat tyydyttävässä tai hyvässä kunnossa.  

Tämän rakennusosan merkittävimmät korjaustarpeet ovat rakennusjätteiden poisto alapohjatilasta ja 
hiekkatäytön korvaaminen sepelillä. 

2000-luvun osa 
Uusimman 2000-luvulla rakennetun rakennuksen osan merkittävin rakennuksen kuntoon vaikuttava 
riski on ulkoseinän tiilijulkisivurakenteen alkaminen liian läheltä maanpinnan tasoa. Tästä on 
aiheutunut tiilimuurauksen alaosan kostumista roiskevedestä sekä riski lämmöneristeen alaosan kos-
tumiselle. Maanpinnan kallistukset rakennuksesta poispäin ovat vähäisiä, jolloin perustusrakenteisiin 
kohdistuu ylimääräistä kosteusrasitusta.  
Tuulettuvassa alapohjatilassa havaittiin vanhojen viemärivuotojen aiheuttamia lietekertymiä ryö-
mintätilassa, joita ei ole poistettu sepelikerroksen seasta. Alapohjan läpivientejä ja käyntiluukkuja ei 
ole kaikilta osin tiivistetty ja niissä havaittiin ilmavirtausta sisätiloihin päin, joten epäpuhtauksien pääsy 
sisäilmaan on todennäköistä.  

2000-luvun rakennusosassa luokkatilat ovat ylipaineisia ulkoilmaan nähden, mikä johtuu tulo- ja 
poistoilmamäärien epätasapainosta. Luokkatilojen poistoilmapäätelaitteissa on erittäin runsasta pöly-
kertymää, mikä selittää havaittua poistoilmamäärien vajausta. Muuten ilmanvaihtojärjestelmä on hy-
vässä kunnossa. 

Tämän rakennusosan merkittävin korjaustarve on perusmuurin kosteusrasitustason alentaminen 
maanpintaa alentamalla. 

Mineraalivillakuidut 
Kaikissa rakennusosissa esiintyy mineraalivillakuituja kohonneina pitoisuuksina. Yhdeksän kymme-
nestä sisätilojen tasopinnoilta otetuista kuitunäytteistä ylitti asumisterveysasetuksen toimenpiderajan. 
Sisäilman mahdollisia kuitulähteitä ovat tuloilmajärjestelmän äänenvaimennusmateriaalit, alakattojen 
yläpuolisten tilojen suojaamattomat villaeristeet, ulko- ja väliseinien eristevillat sekä akustiikkalevyjen 
avonaiset villapinnat. Tuloilmakanavista otetuissa pölynkoostumusnäytteissä esiintyi mineraalivillakui-
tuja.  
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Kuva 2.  Rakennuksen eri-ikäisten osien keskelle jää sisä-
piha. 
 

Tutkimuksen tarkoitus ja rajaukset:  
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää rakenteiden kuntoa ja teknisten järjestelmien kuntoa sekä 
mahdollisten sisäilmaongelmien syitä. Tutkimusalueena oli Gesterbyn koulukeskuksen A-rakennus, 
joka koostuu neljästä eri-ikäisestä rakennuksen osasta.  

2. Kohteen yleiskuvaus 
• Rakennusvuosi: vanhin osa 1975, laajennusosat 1986, 1999 ja 2006 
• Käyttötarkoitus: koulurakennus 
• Runko: betonipilarit ja palkit  
• Alapohja: 1970-luvun osalla maanvastainen alapohja, laajennusosissa pääosin tuulettuvat 

alapohjat  
• Yläpohjien kantava rakenne: vanhalla osalla Nilcon-elementtilaatat ja laajennusosissa ontelo-

laatta 
• Vesikatto: Bitumikermikate 

Kuva 1.  Yleiskuva kohteesta 
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• Ilmanvaihto: Koneellinen tulo-poistoilmanvaihtojärjestelmä 

3. Lähtötiedot 
Lähtötietoina tilaajalta saatiin: 

• Pohja-, rakenne- ja LVI-piirustukset 
• Aiempia tutkimusraportteja 

 

4. Tutkimukset ja menetelmät 

4.1 Suoritetut tutkimukset 
Tutkimusalue koostui neljästä eri-ikäisestä rakennuksen osasta, jotka on esitetty kuvan 3 pohjapiirus-
tuksessa. Tutkimukset suoritettiin tarjousvaiheessa laaditun tutkimussuunnitelman mukaisesti. 
 
15.12.2017 aloituskokous  
Kohteella pidettiin aloituspalaveri, jossa oli läsnä tilaajan ja tutkimusryhmän edustajien lisäksi koulun 
opetus- ja huoltohenkilöstön edustajat. Palaverissä käytiin läpi käyttäjien kokemat sisäilmahaitat, ai-
empien tutkimusten tuloksia, korjaushistoriaa ja tämän hetken tilannetta kohteella.  
 
28.12.2017-8.1.2018 rakenne- ja kosteustutkimukset 
 
28.-29.12.2017 viemäreiden TV-kuvaukset ja sähköjärjestelmien kuntoarvio  
 
3.1.2018 asbesti- ja haitta-ainekartoitus 
 
4.1.2018 homekoiratutkimus 
 
5.1.2018 ilmatiiveystutkimukset ja merkkiainekokeet 
 
16.1. – 30.1.2018 seurantamittaukset ja ilmanäytteenotot 
 
31.1.-6.2.2018 ilmanvaihdon tutkimukset sekä lämpö- ja vesijärjestelmien kuntoarvio 
 
.  
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Kuva 3. Rakennus koostuu neljästä eri-ikäisestä osasta, jotka on merkitty eri väreillä pohjapiirustukseen. 

 

P 

I 
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4.2 Tutkimusmenetelmät ja laitteet 
Tutkimuksissa käytettiin seuraavaa mittauskalustoa:  
Kosteusmittaukset:  

• Pintakosteusmittari: Gann Hydrotest LG3 näyttölaite, LB70 pinta-anturi 
• Rakennekosteusmittari: Vaisala HMP-42 anturi, mittapäät kalibroitu 5/2017 

Lämpötila/kosteus/hiilidioksidiseurannat:  
• Testo 160 IAQ (T, RH, CO2) 
• Testo 174H-loggerit (T ja RH) 
• Tinytag TGE-0010 hiilidioksidiloggeri (CO2) 

Paine-eroseurannat:  
• Produal PEL –paine-erolähetin tai Beck 984Q.543714C paine-eromittarit sekä Tinytag loggerit 

Kuitunäytteet:  
• BM-Dustlifter –pölynkeräysgeeliteipit  
•  

Ilman VOCit: Tenas TA-Carbograph 5TD –keräysputket ja Gilian LFS-113 DC keräyspumput 

Merkkiainekalusto:  
• Vety/typpi-kaasuseos (5% / 95%) ja vetyyn (H2) reagoiva Aimtec DF110 –mittauslaite 
• Rikkiheksafluoridi 
• Paine-eromittaukset Pressovac PHM-V1 – venttiilinsäätö- / paine-ero-mittari 

 
Rakenneavaukset toteutettiin poraamalla ja käsityökaluin Inspectan tutkijoiden määrittelemiin kohtiin 
alihankkijana toimineen Kiinteistöpalvelu ETS Fastighetsservice Oy:n toimesta. Rakenneavausten 
tavoitteena oli selventää toteutunutta rakennetta sekä tutkia rakenteen kuntoa aistinvaraisesti ja tar-
kentavin tutkimuksin. Rakenneavaukset toteutettiin eri rakennusosien lähtötietojen, yleiskatselmoinnin 
ja pintakosteuskartoituksen perusteella valittuihin rakenteisiin. 
Tarkastuksien aikana mikrobien materiaalinäytteet otettiin Asumisterveysasetuksessa ja sen sovelta-
misohjeessa esitetyin menetelmin ja suljettiin ilmatiiviiseen muovipussiin. Analyysit tehtiin suoravilje-
lymenetelmällä.  
Kuituteippinäytteet otettiin MB-Dustfilter geeliteippien avulla kahden viikon pölylaskeumasta.  
Laboratorioanalyysit tehtiin Kiwalab laboratoriossa Oulussa ja Vantaalla (kuidut). Tarkemmat mene-
telmäkuvaukset laboratoriotutkimuksista on esitetty raportin liitteissä 2 – 4 ja 6 – 8. 
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5. Rakenneteknisen tutkimuksen tulokset 

5.1 Alapohjat ja maanvastaiset seinät 
5.1.1 Rakenteet 
1970-luvun osa 

• Rakennus on lähtötietojen perusteella perustettu osittain peruspilareiden avulla kallioon tai te-
räsbetonisilla tukipaaluilla kovaan pohjaan. Sokkelit ovat betonirakenteisia. 

• Alapohjarakenteet ovat lähtötietojen perusteella osittain maanvaraisia ja osittain alapohjapalk-
kien avulla tuettuja betonirakenteita. Lattiapinnat ovat luokkahuoneissa muovimattopintaisia tai 
linoleumipintaisia. Käytävien lattiapinnat ovat vinyylilaattapintaisia. 

•  
Yleisimmät rakennetyypit lähtötietojen perusteella 
Maanvastainen alapohjarakenne AP1 

1. Pintamateriaali 
2. Betonilaatta 80 mm 
3. EPS eriste, reuna-alueilla kaksinkertai-

nen eriste. 
4. Maatäyttö 
5. Perusmaa 

 
Rakennekerrosten kaikki vahvuudet eivät selviä 
lähtötiedoista. 

 
Kuva 4. AP1 

Maanvastainen alapohjarakenne AP2 
1. Pintamateriaali 
2. Pintalaatta  
3. Lämmöneriste  
4. Kantava laatta 
5. Maatäyttö 
6. Perusmaa 

 
Rakennekerrosten vahvuudet eivät selviä lähtö-
tiedoista. 

 
Kuva 5. AP2 
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1980-luvun osa 
• 1980-luvulla valmistunut käsityön laajennus on lähtötietojen perusteella perustettu betonira-

kenteisten paalujen varaan. Alapohjan kantavana rakenteena toimivat betonirakenteiset ala-
pohjapalkit. Laajennuksen sokkelit ovat betonirakenteisia. 

• Alapohjarakenne on lähtötietojen perusteella lämmöneristetty, ryömintätilallinen ontelolaatta-
rakenne. 

•  
Yleisimmät rakennetyypit lähtötietojen perusteella 

Tuulettuva alapohjarakenne AP3 
1. Pintalaatta 
2. Ontelolaatta 265 mm 
3. EPS-eriste 
4. Tuulettuva ryömintätila 
5. Täyttö 
6. Perusmaa 

Rakennekerrosten vahvuudet eivät selviä lähtö-
tiedoista. 

 
Kuva 6. AP3 

1990-luvun osa 
• Lähtötietojen perusteella rakennus on perustettu teräsbetonisten paaluanturoiden ja betonira-

kenteisten sokkeleiden varaan. 
• Alapohjarakenteet ovat pääosin lämmöneristettyjä tuulettuvalla ryömintätilalla varustettuja ala-

pohjarakenteita. Väestönsuojan alapohja on maanvastainen. 
•  

Yleisimmät rakennetyypit lähtötietojen perusteella 
Tuulettuva alapohjarakenne AP4 

1. Pintamateriaali 
2. Tasausvalu 60 mm 
3. Ontelolaatta 265 mm 
4. EPS-eriste 160 mm 
5. Tuuletettu alustatila 
6. Sepeli Ø 6…30 mm, 200 mm 
7. Suodatinkangas 
8. Perusmaa 

 

 
Kuva 7. AP4 
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Maanvastainen alapohjarakenne AP5 
1. Pintamateriaali 
2. Kantava teräsbetonilaatta ≥ 200 mm 
3. EPS-eriste 100 mm 
4. Sepeli Ø 6…30 mm, ≥ 200 mm 
5. Perusmaa 

 
 

 
Kuva 8. AP5 

 
2000-luvun osa 

• Laajennus on lähtötietojen perusteella perustettu teräsbetonisten paaluanturoiden varaan. 
Laajennuksen sokkelit ovat betonirakenteisia. 

• Alapohjarakenteet ovat pääosin lämmöneristettyjä, tuulettuvalla ryömintätilalla varustettuja on-
telolaattarakenteita. 

•  
Tuulettuva alapohjarakenne AP6 

1. Pintamateriaali 
2. Teräsbetonilaatta 100 mm 
3. Suodatinkangas 
4. Kova mineraalivilla 30 mm 
5. Ontelolaatta 265 mm 
6. Eps-eriste 180 mm 
7. Tuuletettu ryömintätila ≥ 800 mm 
8. Salaojituskerros ≥ 200 mm 
9. Perusmaa 

 

 
Kuva 9. AP6 

 

Maanvastainen alapohjarakenne AP7 
1. Pintamateriaali 
2. Teräsbetonilaatta 150 mm 
3. EPS-eriste 100mm 
4. Salojituskerros ≥ 300 mm 
5. Perusmaa 

 
 

 
Kuva 10. AP7 
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5.1.2 Havainnot ja mittaustulokset 
5.1.2.1 1970-luvun osa 
Yleiskatselmointi 
Ulkopuolinen tarkastelu 

• Sokkelin vierustäyttönä on rakennuksen länsisivulla käytetty sepeliä. Näiltä osin sokkelin vie-
rustalle on asennettu EPS-eriste sekä patolevytys. Patolevyn yläreuna jää paikoin maanpin-
nan alapuolelle. 

• Länsisivulla pihamaanpinta viettää päin rakennuksen sokkelia. 
• Länsijulkisivulle on toteutettu istutuksia lähelle rakennusta. Sokkelin vierusta on hienojakoista 

maa-ainesta tai asfalttipintainen. Sokkelin ulkopintaan on osittain asennettu lämmöneristeker-
ros sekä patolevytys. Sokkelin pinnalla on jälkiä kosteuden pääsystä rakenteeseen. 

• Ulkopuolinen maanpinta on paikoin ylempänä lattiapintaa tai samalla korkeudella. 
 

 
Kuva 11. Länsisivulla pintamaa viettää rakennuksen sokke-
lia kohti. 

 
Kuva 12. Eteläsivulla on istutuksia lähellä rakennuksen 
julkisivua. Maa-aines on hienojakoista. Sokkelin sivulla on 
lämmöneriste sekä patolevy. 

 
Kuva 13. Eteläsivun sokkelin patolevytyksen yläreuna on 
paikoin yli 100 mm syvyydellä maanpinnasta. 

Kuva 14. Länsisivulle on asennettu uusi patolevytys sekä 
EPS-eriste, mikä on suojattu muovikalvolla. 

 
Sisäpuolinen katselmointi 

• Alkuperäiskuntoisissa lattiapinnoitteissa havaittiin kulumaa sekä halkeilua. Vauriot mahdollis-
tavat pesuvesien ja roiskevesien pääsyn lattiarakenteeseen. Muovimattopinnoitteita on paikoin 
uusittu ja uusituilta osin mattojen reunat on nostettu seinän alaosaan. 

• Lattiapinnoilla havaittiin kohonneita pintakosteuden vertailuarvoja kotitalousluokissa, siivous-
komerossa ja sen läheisyydessä käytävällä, atk-luokassa ja monistushuoneessa. Lattiapin-
noitteina näissä tiloissa on muovimatto tai linoleumipinnoite. 
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• Alapohjassa on viemäreiden tarkastusluukkuja. Luukkuja ei ole tiivistetty lattiapintaan. Tarkas-
tusluukkujen kohdalla on osin hienoa hiekkaa, mikä on aistinvaraisesti koestettuna kosteata. 

• Pohjavedenpinta tarkastusluukusta mitattuna sijaitsee noin 1350 mm syvyydellä lattiapinnasta. 
 

 
Kuva 15. Siivouskomeron (tila 27) muovimattopinnoite on 
haljennut kaivon läheisyydestä. 

 
Kuva 16. Länsisiiven toimistohuoneissa muovimattopinnoite 
on nostettu seinän alaosaan. 

 
Kuva 17. Kotitalousluokan (tila 25) lattiassa havaittiin ko-
honneita pintakosteuden vertailuarvoja. Lattiapinnoitteena on 
muovimatto. 

 
Kuva 18. Eteläsivun toimistojen ja luokkahuoneiden lattiat 
ovat linoleumipintaisia. 
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Kuva 19. Aulatilassa (tilan 36 edustalla) oleva viemärin 
tarkastusluukku. Maanpinnan läheisyydessä olevat muotti-
laudoitukset ovat lahoamistilassa. 

 
Kuva 20. Alapohjan täyttömaana on hienoaineinen hiekka. 
Täyttömaa sisälle on jätetty paikoin muottilautoja, mitkä ovat 
lahoamistilassa. 

 
Kuva 21. Alapohjan palkkeja on valettu pohjamaana olevan 
saven päälle. Betonin ja saven välissä on paikoin rakoa. 

 

 
Rakenneavaukset 
Rakenneavauksia toteutettiin maanvastaisiin rakenteisiin seuraavasti: 

• Alapohjarakenteet 4 kpl 
 
RA 23, AP, Tila A04 Työhuone 
Työhuoneen alapohjarakenteeseen toteutettiin yläkautta rakenneavaus ulkoseinälinjan läheisyyteen 
noin 500 mm seinälinjasta. Rakenneavaus ulotettiin rakenteen läpi alustäyttöön. 

Alapohjarakenne länsisivulla. 
1. Muovimatto ja tasoite 
2. Pintalaatta 105 mm 
3. EPS eriste 150 mm 
4. Tyhjä tila 100 mm 
5. Hieno hiekka 
 

 
Kuva 22. Rakenneavauksen RA AP1 mukainen alapohjaraken-
ne. 
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Havainnot: 
• Rakenne koostuu muovimattopinnoitteesta ja sen liimausaineista, tasoitteesta, kantavasta be-

tonilaatasta sekä lämmöneristekerroksesta sekä pohjamaasta. 
• Rakenne vastaa tyhjää tilaa lukuun ottamatta suunnitelmien mukaista alapohjarakennetta. 

Maaperän vajoamat ovat todennäköisesti aiheuttaneet rakenteeseen jääneen tyhjän tilan. 
• Rakenteen alapuolinen täyttö on hienojakoista maa-ainesta. 

 
RA 24, AP, Tila 25 Opetuskeittiö  
Opetuskeittiön alapohjarakenteeseen toteutettiin yläkautta rakenneavaus ulkoseinälinjan läheisyyteen. 
Rakenneavaus ulotettiin rakenteen läpi alustäyttöön. 

Alapohjarakenne opetuskeittiön kohdalla: 
1. Muovimatto, liima ja tasoite 
2. Betonilaatta 40 mm 
3. Tervapaperi 
4. EPS eriste 75 mm 
5. Muovikalvo 
6. Betonilaatta 150 mm 
7. Hiekka / Savi 
 

 
Kuva 23. Rakenneavauksen RA AP2 mukainen alapohjaraken-
ne. 

Havainnot: 
• Rakenne koostuu muovimattopinnoitteesta ja sen liimausaineista, betonisesta pintalaatasta, 

tervapaperista ja lämmöneristekerroksesta, muovikalvosta sekä betonirakenteisesta kantavas-
ta laatasta. Kantavan laatan alapuolinen pohjamaa on hiekka- ja saviaineista. 
 

 
Kuva 24. Tilan 25 alapohjan rakenneavaus. 

 

RA 25, AP, Tila 23 Kodinhoitohuoneen KPH  
Kodinhoitohuoneen kylpyhuoneen maanvastaiseen lattiarakenteeseen toteutettiin yläkautta raken-
neavaus, joka ulotettiin  
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Alapohjarakenne pesuhuoneen kohdalla: 
1. Muovimatto, liima ja tasoite 
2. Betonilaatta 40 mm 
3. Tervapaperi 
4. EPS eriste 75 mm 
5. Muovikalvo 
6. Betonilaatta 150 mm 
7. Hiekka / Savi 
 

 
Kuva 25. Rakenneavauksen RA AP3 mukainen alapohjaraken-
ne. 

Havainnot: 
• Rakenne vastaa rakenneavauksen RA AP2 mukaista rakennetta 
• Märkätilan lattiarakenteessa ei havaittu erillistä bitumista vedeneristekerrosta. 

 

 
Kuva 26. Kylpyhuoneen rakenneavaus. 

 
Kuva 27. Eristekerroksen päällä on tervapaperi. 

RA 26, AP, Tila 54 
Tilan 54 alapohjarakenteeseen toteutettiin rakenneavaus, joka ulotettiin rakenteen läpi alustäyttöön. 

Alapohjarakenne pesuhuoneen kohdalla: 
1. Muovimatto, liima ja tasoite 
2. Betonilaatta 70 mm 
3. Tervapaperi 
4. EPS eriste 75 mm 
5. Muovikalvo 
6. Betonilaatta 150 mm 
7. Tyhjä tila 
8. Hiekka / Savi 
 

 
Kuva 28. Rakenneavauksen RA AP4 mukainen alapohjaraken-
ne. 
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Havainnot: 
• Rakenne vastaa pääosin rakenneavauksen RA AP2 mukaista rakennetta. Pintalaatta on tilan 

54 kohdalla 70 mm. 
• Rakenteen alapuolella havaittu tyhjä tila on todennäköisesti muodostunut maa-aineksen pai-

numien johdosta. 
• Alapohjarakenteessa havaitun tyhjän tilan suhteellinen kosteus on normaalilla tasolla: RH tut-

kimushetkellä oli 45,9 % ja lämpötila 18,8 °C. 
 

 
Kuva 29. Rakenneavaus RA AP4. 

 
Kuva 30. Pintalaatan vahvuus avauskohdassa on noin 70 
mm. 

 
Viilto- ja porareikämittaukset  
Pintakosteuskartoituksen ja yleiskatselmoinnin perusteella suoritettiin tarkentavia kosteusmittauksia 
viiltomittauksina tai porareikämenetelmällä. Tulokset on esitetty taulukossa 1. Mittauspisteiden sijainnit 
on esitetty liitteessä 1. 
 
Taulukko 1. Porareikä- ja viiltomittausten tulokset 

Mittaus-
piste 

Sijainti ja pintamateriaali Mittaussyvyys 
mm 

Lämpötila 
T (°C) 

Suhteellinen 
kosteus 
(RH %) 

Abs 
(g/m3) 

VM1 Tila 25 Opetuskeittiö, muo-
vimatto 

maton alta 20,2 96,0 16,8 

VM2 Tila 25 Opetuskeittiö, muo-
vimatto 

maton alta 20,2 98,2 17,2 

VM3 Tila 15 Opetuskeittiö, muovi-
matto 

maton alta 20,4 78,1 13,85 

VM4 Tila A04 Työhuone muovimatto maton alta 18,0 78,1 12,0 

VM5 Tila A08 Rehtori muovimatto maton alta 19,5 66,6 11,2 

VM6 Tila A02 ATK-luokka, muo-
vimatto 

maton alta 20,3 94,5 16,7 

PR1 Tila 26 käytävä, muovimatto 40 20,7 76,4 13,77 

PR2 Tila 26 käytävä, muovimatto 16 20,8 75,3 13,4 

PR3 Tila 27 Siivouskomero, muo-
vimatto 

40 21,3 85,4 16,0 

PR4 Tila 27 Siivouskomero, muo- 16 21,7 83,5 13,6 
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vimatto 

PR5 Tila 40 Monistamo, linoleumi 16 15,8 85,5 11,5 

PR6 Tila 40 Monistamo, linoleumi 40 16,5 79,7 11,2 

 
• Tilassa 25 muovimattopinnoitteiden alapuolinen suhteellinen kosteus on selvästi koholla. Viil-

tomittauspisteistä todettiin aistinvaraisesti poikkeavaa hajua. Myös luokassa A02 muovimatto-
pinnoitteen alapuolinen suhteellinen kosteus on paikallisesti koholla. 

• Siivouskomeron (tila 27) rikkoutuneen muovimattopinnoitteen alapuolisen betonirakenteen 
suhteellinen kosteus on koholla. 

• Monistamo (tila 40) linoleumipinnoitteen alapuolisen betonirakenteen suhteellinen kosteus on 
lähellä lattiapinnoitetta (PR5). Suhteellinen kosteus on lievästi koholla myös syvemmällä ra-
kenteessa (PR6). 

Merkkiainekokeet 

Alapohjarakenteisiin suoritettiin merkkiainekokeet tiloihin A04, A48, A54. 
Merkkiainetutkimuksissa ei havaittu ilmavuotoreittejä alapohjatilasta sisäilmaan. Sisäilman paine-ero 
alapohjatilaan nähden oli tutkimushetkellä noin 7-8 Pa alipaineinen. 

 

 
Kuva 31. Tilassa A04 ei havaittu ilmavuotoreittejä alapohjasta sisäilmaan. Merkkiaineen syöttökohta on merkitty kel-
taisella nuolella. 
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Kuva 32. Tilassa A48 ei havaittu ilmavuotoreittejä alapohjasta sisäilmaan. Merkkiaineen syöttökohta huoneen nurkka-
uksessa on merkattu keltaisella nuolella. 
 

 
Kuva 33. Tilassa A53 ei havaittu ilmavuotoreittejä alapohjasta sisäilmaan. Merkkiaineen syöttökohta ulkoseinän lähei-
syydessä on merkattu keltaisella nuolella 
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5.1.2.2 1980-luvun osa 
Yleiskatselmointi 
Ulkopuolinen tarkastelu 

• Ulkopuoliset maanpinnan kallistukset ohjaavat sade- ja sulamisvesiä kohti talon sokkeliraken-
netta. Sokkelin ulkopuolelle on havaintojen perusteella toteutettu patolevytys ja rakennuksen 
vierustat ovat asfalttipintaisia tai soratäytöllä. 

• Ulkopuolinen maanpinnan korkeusasema on lähellä lattianpintaa tai sen tasalla. 
• Sokkelin ja ulkoseinärakenteen tiilimuurauksen välissä toimii kosteuskatkona bitumikermi. 
• Alapohjan tuuletus on toteutettu talon vierustalla olevien tuuletusputkien avulla. 

 

 
Kuva 34. Sadevedet ohjautuvat rakennuksen vierustalle 
länsisivulla. 

 
Kuva 35. Patolevyn korkoasema on maanpintaan nähden 
matala. Sokkelin ja tiilimuurauksen välisenä kosteuskatkona 
on bitumikermi. 

 
Kuva 36. Alapohjan tuuletus on toteutettu tuuletusputkien 
avulla. 

 
Kuva 37.Lämmönjakohuoneen sivustalla patolevy on vauri-
oitunut ja sokkelissa on sammalkasvustoa betonilaatan 
kohdalla, 

Sisäpuolinen katselmointi 

• Lattiapinnat ovat 1980-luvun osalla pääasiassa maalattuja pintoja. Käytävällä ja wc-tiloissa 
pinnat ovat muovimattopintaisia. Pinnoitteissa havaittiin kulumaa ja yksittäisiä vauriojälkiä. 

• Kohonneita pintakosteuden vertailuarvoja ei todettu. 
• Kulku alapohjatilaan tapahtuu tarkastusluukun kautta. Luukkua ei ole tiivistetty lattiapintaan.  
• Tarkastusluukun kohdalle on asennettu pohjavesipinnan alentamiseksi pumppu alapohjatilas-

sa aiemmin olleen lammikoitumisen vuoksi.  
• Alapohjatilaan on asennettu suodatinkangas ja sepelikerros hienoaineisen hiekan päälle. Hie-

kan alapuolella on muovikalvo. Alapohjatilassa ei havaittu tutkimushetkellä normaalista poik-
keavaa. 

 



Sisäilma-, rakenne- ja kosteustekninen kuntotutkimus 
Gesterbyn koulukeskuksen A-rakennus 18.4.2018 
WO-00550582 22(138)  
 

 
 
Inspecta Oy Käyntiosoite Y-tunnus   
PL1000 (Sörnäistenkatu 2) Sentnerikuja 3 1787853-0   
00581 Helsinki, Finland 00440 Helsinki, Finland 
Tel. 010 521 600 www.inspecta.fi 
asiakaspalvelu@inspecta.com  

 
Kuva 38. Teknisen työn tilojen lattiapinnat ovat pääasiassa 
maalattuja 

 
Kuva 39. Käynti alapohjaan tapahtuu tilassa 87 olevan 
tarkastusluukun kautta. Alapohjaan on lisätty pumppu. 

 
Kuva 40. Sokkeli-/perusmuuripalkkien ulkopuolisissa osissa 
on bitumisively. Alapohjan täyttömaana on hienoaineista 
hiekkaa. 

 
Kuva 41. 1980-luvun alapohjatilasta on tulvinut aiemmin 
2000-luvun osan alapohjatilaan jätevettä. 1980-luvun osalla 
ei havaittu vuotoja. 

 
Kuva 42. Alapohjassa on yksittäisissä kohdissa 
vesilammikoita. 

 

 
Kosteusmittaukset  
Alapohjan tutkimusten yhteydessä mitattiin ilmatilan suhteellista kosteuspitoisuutta.. Tulokset on esi-
tetty taulukossa 2.  
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Taulukko 2. Kosteusmittaustulokset. 
Sijainti ja pintamateriaali Lämpötila 

T (°C) 
Suhteellinen 

kosteus 
(RH %) 

Abs 
(g/m3) 

1986 vuoden osan alapohjan tuuletet-
tu ilmatila 

13,6 62,5 7,36 

 

5.1.2.3 1990-luvun osa 
Yleiskatselmointi 
Ulkopuolinen tarkastelu 

• Maanpinnan vierustäytöt ovat sora- asfaltti- tai nurmipintaisia. Paikoin kasvustoa on lähellä ra-
kennuksen ulkoseinärakennetta. 

• Alapohjan koneellisen poistoilmanvaihdon korvausilmansaanti on toteutettu tuuletusputkien 
avulla. 

• Ulkopuolisen maanpinnan korkoasema on havaintojen perusteella pääosin lattiapintaa alem-
pana, osin lattiapinnan tasalla. 

• Perusmuurin ulkopuolella ei havaittu patolevytystä. 
 

 
Kuva 43. Yleiskuva. Rakennuksen vierustat ovat pääosin 
asfalttipintaisia. Maanpinnan kallistukset ohjaavat sadevesiä 
lievästi rakennuksesta poispäin.

 
Kuva 44. Sisäpihalla oleva perusmuurin saumakohdan 
bitumikermi on osin irronnut. Kermin kohdalla ei ole elastista 
massausta. 

 
Kuva 45. Rakennuksen vierusta on nurkka-alueella nurmi-
pintainen. Alapohjan tuuletus tapahtuu tuuletusputkien avul-
la. 

  

Sisäpuolinen katselmointi 

• Lattiapinnat ovat pääosin muovimattopintaisia ja mattopinnoitteita on paikoin uusittu. Maan-
vastaisissa rakenteissa ja alapohjissa ei havaittu kohonneita pintakosteuden vertailuarvoja.  
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• Tiloissa on aiemmin ollut kattovuodoista sekä kalustevaurioista aiheutuneita rakenteiden kos-
teusvaurioita, jotka on korjattu. Tutkimushetkellä vauriokohdissa ei havaittu kohonneita pinta-
kosteuden vertailuarvoja tai lattiapinnoitteiden vauriojälkiä. 

• Biologian luokassa (112) on alapohjalaatan läpi kulkevia läpivientejä, joista havaittiin aistinva-
raisesti olevan ilmavuotoja alapohjatilasta sisäilmaan. 

• Alapohjatilassa on runsaasti rakennusaikaista jätettä, joista osa on lahoamaisillaan.  
• Alapohjatilaan on tulvinut paikoin sokkelin/perusmuurin sisäpuolella vastapenkkana olevaa 

hienoaineista hiekkaa, jolloin perusmuurin ulkopuolella oleva suodatinkangas ja muovikalvo 
on kiristynyt. Suodatinkankaan mahdollisesta repeämisestä aiheutuu maanpinnan paikallinen 
vajoamisriski rakennuksen vierustalla. 

• Alapohjan hienon hiekan pinnalla on vesipisaroiden tippumisesta jääneitä jälkiä, mikä viittaa 
alapohjatilan puutteelliseen tuuletukseen vähintään paikallisesti. Tutkimushetkellä alapohjan 
pinnassa ei havaittu tiivistynyttä kosteutta. 

• Alapohjan läpivientejä ei ole tiivistetty ja ontelolaattojen saumoja ei ole tiivistetty polyure-
taanivaahdotuksella, mikä mahdollistaa ilmankosteuden pääsyn ontelolaatan alapintaan. 
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Kuva 46. Yleiskuva luokkahuoneesta. Lattiapinnoitteet ovat 
pääasiassa muovimattopintaisia. 

 
Kuva 47. Alapohjalaatan läpivienneistä on ilmavuotoa si-
säilmaan luokkatilassa (tila 112) 

 
Kuva 48. Vesipisteiden viemäröinnit on toteutettu laatan läpi 
tilassa 112. Kohonneita pintakosteuden vertailuarvoja ei 
todettu. 

 
Kuva 49. Väestönsuojan alapohjarakenne on maanvastai-
nen. Kohonneita pintakosteuden vertailuarvoja ei havaittu. 

 
Kuva 50. Alapohjan käyntiluukkuja ei ole tiivistetty. 

 
Kuva 51. Alapohjan sepelikerroksen paksuus on noin 100 
mm. Suodatinkankaan pinta on vetinen. Suodatinkankaan 
alapuolella on hienoa hiekkaa ja savea.  
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Kuva 52. Sokkelin vierustalla oleva suodatinkangas ja muo-
vikalvo on tukematta alapuolelta/sivusta sisäpihan kohdalla. 
Suodatinkangas on repeämisvaarassa. 

 
Kuva 53. Sokkeleiden vierustojen hienoaineiset vastapenkat 
ovat monin paikoin sortuneet ja levinneet sepelikerroksen 
pintaan. 

 
Kuva 54. Alapohjan ontelolaattojen korotuspaloina on käy-
tetty paikoin vanerilevyjä, jotka ovat kosteita. 

 
Kuva 55. Alapohjassa on runsaasti rakennusjätettä (puuta, 
muovia, ym.) sekä paikoillaan olevia muottirakenteita. 

 
Kuva 56. Alapohjan läpivientejä ei ole tiivistetty ontelolaatto-
jen ja lämmöneristeiden kohdalta. 

 
Kuva 57. Lämmöneristeiden saumoja ei ole tiivistetty poly-
uretaanivaahdotuksella. 

5.1.2.4 2000-luvun osa 
Yleiskatselmointi 
Ulkopuolinen tarkastelu 

• Sokkelin vierustan maanpintana on pääosin asfaltti sekä osin seulanpääkivetys. Maanpinnan 
kallistukset rakennuksesta poispäin ovat paikoin vähäisiä. Maanpinnan korkeusasema korke-
alla, ollen osittain julkisivumuurauksen alaosan välittömässä läheisyydessä. 

• Sokkelin ulkopuolella ei havaittu patolevytystä tai vastaavaa. 
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• Länsisivulla pihamaanpinta viettää päin rakennusta. Rakennuksen vierustan maanpintaa on 
kallistettu rakennuksesta poispäin vierustalle tehtyyn ojaan päin. 

• Sokkelin pinnalla on jälkiä kosteuden pääsystä rakenteeseen sekä pitkäaikaisesti pysyvän 
kosteuden johdosta muodostunutta sammalkasvustoa. 

• Ulkopuolinen maanpinta on paikoin lattiapinnan tasalla. 
 

 
Kuva 58. Pohjoissivulla oleva maanpinta on sokkelin betoni-
rakenteen yläosassa, mikä on kostea. 

 
Kuva 59. Rakennuksen vierustalle ohjatut sadevedet rasitta-
vat perustusrakenteita, 

 
Kuva 60. Länsisivun maanpintana on loivasti kallistettu 
seulanpääkivetys. 

 
Kuva 61. Sokkelin vierusta on kostea pohjoissivulla. 

 
Sisäpuolinen katselmointi 

• Lattiapinnat ovat kuivien tilojen osalta pääosin muovimattopintaisia ja linoleumimattoja, märkä-
tilojen osalta klinkkerilaattapintaisia, akryylibetonipintaisia sekä muovimattopintaisia. Alapoh-
jissa ei havaittu kohonneita pintakosteuden vertailuarvoja. Mattopinnoitteissa havaittiin yksit-
täisiä halkeamakohtia (tila A108) 

• Alapohjatilassa ei havaittu rakennusjätettä tai muuta vastaava. 
• Alapohjassa on sepelikerros, minkä alapuolella on hienoaineista hiekkaa sisältävä murske. 

Alapohjatilassa ei havaittu lammikoitumista. 
• Alapohjan läpivientejä ei ole tiivistetty ja niistä havaittiin ilmavirtausta sisätiloihin päin. 
• Alapohjan tuuletettu ilmatila on yhteydessä 1980-luvun ja 1990-luvun osien alapohjatiloihin. 
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Kuva 62. Yleiskuva lattiapinnoitteista. 

 
Kuva 63. Yleiskuva alapohjatilasta. Alapohjatilassa ei ole 
rakennusjätteitä tai muuta vastaavaa. 

 
Kuva 64. Alapohjan läpivientejä ei ole tiivistetty. 

 
Kuva 65. Keittiön varastotilojen L149-L152 alapuolella on 
vanhoja viemärivuotokohtia. Jätevesilietettä ei ole poistettu. 

 
Kosteusmittaukset  
Pintakosteuskartoituksessa ei havaittu kohonneita arvoja.  
Alapohjan tutkimusten yhteydessä mitattiin ilmatilan suhteellista kosteuspitoisuutta.. Tulokset on esi-
tetty taulukossa 3.  
 
Taulukko 3. Kosteusmittaustulokset. 

Sijainti ja pintamateriaali Lämpötila 
T (°C) 

Suhteellinen 
kosteus 
(RH %) 

Abs 
(g/m3) 

2006 vuoden osan alapohjan tuuletet-
tu ilmatilan tilan L103 kohdalla 

16,8 45,0 6,46 

 

5.1.3 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 
1970-luvun osa 
Rakennuksen alapohjana on osin maanvarainen betonilaatta alapuolisella solumuovisella lämmöneris-
teellä ja osin kantava laatta alapuolisella palkistolla. Kantavan betonilaatan yläpuolella on solumuovi-
nen eriste sekä betoninen pintalaatta. Lattioiden pintamateriaalina on muovimattoa, linoleumimattoa 
sekä vinyylilaattoja. 
Betonisen paikalla valetun perusmuurin vierustan täyttönä on osin hienoaineista sisältävä täyttö, osin 
perusmuurin vierustaa on uusittu länsisivulla, jolloin täyttömateriaaliksi on asennettu sepeliä.  
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Maanpinta rakennuksen ulkopuolella on pääosin sisälattian pinnan tasalla, jolloin valesokkeliraken-
teessa oleva perusmuurin sisään ulottuva lämmöneriste on maanpinnan alapuolella. Lisäksi maanpin-
nan kallistukset rakennuksesta poispäin ovat vähäisiä, mikä aiheuttaa kosteusrasitusta perustusraken-
teille maahan imeytyvien sadevesien vuoksi. Valesokkelirakenteessa on riskinä kosteuden kerty-
minen haitallisessa määrin lämmöneristetilan alaosaan. Kyseinen riski on toteutunut tämän 
rakennuksen osalta. 
Perusmuurin ulkopuolella oleva patolevytys on rakennuksen etelä- ja itäsivustalla maanpinnan alapuo-
lella, jolloin se ei estä kosteuden siirtymistä maaperästä perusmuurin betonirakenteeseen, mikä on 
havaittavissa myös sokkelissa olevina kosteusjälkinä. Ulkoseinän rakenneavauksista (kts. 5.2 Julkisi-
vut, ulkoseinät ja ikkunat) havaittiin ulkopuolisen kosteuden päässeen ulkoseinän lämmöneristetilan 
alaosaan sekä pitävän betonirakenteen kosteana. Länsisivun ulkopuoli on toteutettu alun perin vas-
taavalla tavalla, kuin muutkin rakennuksen sivut, jolloin perusmuuriin on kohdistunut aiemmin vastaa-
vaa kosteusrasitusta, kuin muihin rakennuksen sivuihin, jolloin kosteuden aiheuttamat vauriot ovat 
vastaavanlaisia. 
Perusmuurin sisäpuolisena sokkelihalkaisuna on käytetty havaintojen perusteella solumuovista läm-
möneristettä, mikä on kosteutta kestävää, mutta siihen voi muodostua mikrobikasvustoa. 
Kantavan alapohjalaatan palkistot ja laatat on valettu osin hienoa hiekkaa sisältävän tasaushiekan 
varaan ja osin suoraan saven varaan. Alapohjatilasta havaittiin maaperän täytön osin painuneen, jol-
loin palkkien ja maaperän väliin on muodostunut rakoja. Maaperän savesta nousee kuitenkin kapillaa-
risesti kosteutta kantavaan laattaan vähintään kantavan laatan palkkien sivujen kautta. Laatan yläpin-
nassa oleva muovikalvo estää osin kosteuden nousua lähemmäs lattiapintaa, osin kosteus pääsee 
nousemaan muun muassa kantavan laatan palkkien kohdalla lattiapinnoitteen alapuolisiin osiin asti. 
Tiloissa 25, 27, 40 ja A02 havaittiin korkeita kosteuspitoisuuksia lattiapinnoitteen alapuolella sekä be-
tonisessa pintalaatassa, joista aiheutuu riski mikrobikasvuston syntymiselle sekä kiinnitysliimojen ha-
joamiselle lattiapinnoitteiden alapuolisissa osissa. 
Alapohjassa on muutamia viemäreiden tarkastusluukkuja. Luukkujen kohdalla on maaperän hienoai-
neista ja aistinvaraisesti kosteata hiekkaa sekä osin lahonneita muottilautoja. Kaikkia luukkuja ei ole 
tiivistetty reunoistaan lattiapintaan, jolloin epäpuhtauksien pääsy sisäilmaan on mahdollista. Maanva-
raisen alapohjatilan kohdalta mitatun alapohjan paine-eromittauksessa havaittiin alapohjatilan olevan 
ylipaineinen sisätiloihin nähden, joten mahdollisten alapohjan tiivistämättömien läpivientien kautta on 
mahdollista päästä epäpuhtauksia sisäilmaan. 
Alapohjaan tehdyissä merkkiainekokeissa ei kuitenkaan havaittu ilmavuotoreittejä sisäilmaan. 
 

Toimenpide-ehdotukset: 
• Patolevyn korjaus etelä- ja itäsivuilla 
• Maanpinnan kallistusten korjaus seuraavan peruskorjauksen yhteydessä 
• Alapohjarakenteen uusiminen tai  

lattian pintamateriaalien uusiminen kosteilla alueella ja alustan diffuusiosuojakäsittely 
 
1980-luvun osa, käsityötilat 
Alapohjarakenne on toteutettu tuulettuvana. Kantavana rakenteena on ontelolaatat ja niiden alapuolel-
la on solumuovinen lämmöneriste. Lattioiden pintamateriaalina on osin muovimattoja sekä osin maa-
lattu betonipinta. 
Betonisen paikalla valetun perusmuurin ulkopuolella on asennettu patolevytys sekä sepelikaista. Ala-
pohjatilasta tehtyjen havaintojen perusteella perusmuurin kosteuskatkona on aiemmin ollut bitumisive-
ly, jolloin rakenteeseen on aiemmin kohdistunut suurempaa kosteusrasitusta. 
Maanpinta rakennuksen ulkopuolella on pääosin sisälattian pinnan tasalla, jolloin valesokkeliraken-
teessa oleva perusmuurin sisään ulottuva lämmöneriste on maanpinnan alapuolella. Lisäksi maanpin-
nan kallistukset rakennuksesta poispäin ovat vähäisiä, mikä aiheuttaa kosteusrasitusta perustusraken-
teille maahan imeytyvien sadevesien vuoksi. Valesokkelirakenteessa on riskinä kosteuden kertyminen 
haitallisessa määrin lämmöneristetilan alaosaan.  
Tuulettuvaan alapohjatilaan on lisätty sepelikerros sekä pumppu pohjavedenpinnan alentamiseksi. 
1980-luvun alapohjatilassa on ollut havaintojen jätevesiviemärivuoto, mikä on osin tulvinut 2000-luvun 
osan puolelle ja jossa on havaittavissa vielä kuivunutta lietettä. Alapohjassa on havaittavissa avoin 
vesipinta, mikä aiheuttaa sisäilman kosteuden paikallista kohoamista veden pinnalta haihtuvan kos-
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teuden vuoksi. Alapohjatilan kosteutta lisää myös muun sepelipinnan kosteus. Riskinä on kosteuden 
tiivistyminen rakenteiden pinnoille. 
Alapohjaan johtaa lattian kautta käyntiluukku, mitä ei ole tiivistetty. Luukun kohdalla ei kuitenkaan 
havaittu tutkimushetkellä ilmavirtausta sisätiloihin päin, joten epäpuhtauksien pääsy sisätiloihin ala-
pohjatilasta on melko epätodennäköistä. 
Alapohjarakenteissa ei havaittu kohonneita pintakosteusarvoja. 
 

Toimenpide-ehdotukset: 
• Patolevyn korjaus ja lisääminen länsisivulla lämmönjakohuoneen betonilaatan kohdalle 
• Maapinnan kallistusten korjaus 

 
 
1990-luvun osa 
Alapohjarakenne on toteutettu tuulettuvana. Kantavana rakenteena on ontelolaatat ja niiden alapuolel-
la on solumuovinen lämmöneriste. Lattioiden pintamateriaalina on pääosin muovimatto, joita on osin 
uusittu vesivahingon johdosta. 
Perusmuurin rakenteena on maalattupintainen betonielementti. Perusmuurielementtien saumakohdis-
sa havaittiin asennetun maanpinnan alapuolisiin osiin bitumikermi estämään kosteuden pääsy sauma-
kohdista elementtien sisäpuolisiin osiin. Yksittäisessä kohdassa sisäpihalla bitumikermikaista on irron-
nut yläosastaan, jolloin kosteuden pääsy saumakohtaan on mahdollista kermin kohdalta puuttuvan 
elastisen massan vuoksi. Perusmuurien ulkopuolella ei havaittu patolevytystä, joten maaperästä pää-
see nousemaan kapillaarisesti kosteutta sokkelin betoniosiin, mikä on havaittavissa sokkeleiden pai-
kallisina kosteina kohtina. 
Rakennuksen ympärillä on pääosin asfalttipinta sekä osin sorapinta. Maanpinnan kallistukset raken-
nuksesta poispäin ovat vähäisiä, jolloin perustusrakenteisiin kohdistuu ylimääräistä kosteusrasitusta 
varsinkin sorapinnoilla. Maanpinta rakennuksen ympärillä on osittain lattianpinnan tasalla ja osittain 
noin 0-300 mm lattiapintaa alempana. Perusmuurielementissä on käytetty suunnitelmien perusteella 
solumuovista lämmöneristettä. 
Tuulettuvassa alapohjatilassa on havaintojen perusteella runsaasti rakennusjätteitä, joista osa on la-
hoamistilassa. Alapohjatilan sepelikerroksen päälle perusmuurien viereen asennettu hienoa hiekkaa 
oleva vastapenkka on osin sortunut ulkopuolisten vajovesien johdosta. Hiekka on levinnyt sepeliker-
roksen sekaan, jolloin sepelikerroksesta on tullut kapillaarista, eikä se toimi kaikilta osin suunnitellulla 
tavalla, eli estä kosteuden nousua maaperästä. Hienon hiekan asentamista sepelikerroksen yläpuolel-
le ilman suodatinkangasta voidaan pitää virheellisenä toteutustapana. Lisäksi vastapenkan paikallinen 
sortuminen/leviäminen aiheuttaa maanpinnan vajoamisriskin rakennuksen vierustalla puuttuvan tuen-
nan vuoksi. 
Hieno täyttöhiekka nostaa kapillaarisesti kosteutta maaperästä betonirakenteiden pintaan sekä nostaa 
tuulettuvan alapohjatilan kosteuspitoisuutta. Hiekan päällä havaittiin alapohjan pintaan tiivistyneen ja 
tippuneen kosteuden aiheuttamia jälkiä, mikä viittaa alapohjatilan puutteelliseen tuuletukseen huoli-
matta koneellisesta poistosta. Tuuletustilaan muodostuu katvealueita 1970-luvun osan vastaiselle 
osuudelle. Tuulettuvan alapohjatilan korkeasta kosteuspitoisuudesta aiheutuu riski mikrobikasvuston 
muodostumiselle rakenteiden pinnoille.  
Alapohjarakenteen läpiviennit ja alapohjan käyntiluukut on tiivistetty puutteellisesti sekä ontelolaatto-
jen, että alapuolisen lämmöneristyksen kohdalta. Läpivienneistä havaittiin paikoin ilmavirtausta sisäti-
loihin päin, joten epäpuhtauksien pääsy sisäilmaan on todennäköistä. 
 

Toimenpide-ehdotukset: 
• Perusmuurin elementtien saumakohdan bitumikermin korjaus 
• Rakennusjätteiden poistaminen alapohjatilasta 
• Perusmuurin hiekkavastapenkan korvaaminen sepelillä 
• Sepelikerroksen osittainen uusiminen alueilta, joihin hiekka on levinnyt 
• Alapohjan läpivientien ja käyntiluukkujen tiivistäminen 
• Maapinnan kallistusten korjaus seuraavan 
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2000-luvun osa 
Alapohjarakenne on toteutettu tuulettuvana. Kantavana rakenteena on ontelolaatat ja niiden alapuolel-
la on solumuovinen lämmöneriste. Lattioiden pintamateriaalina on pääosin muovi- ja linoleumimattoja. 
Mattopinnoitteiden ylösnostojen kohdissa havaittiin yksittäisiä halkeamakohtia, joista pääsee esimer-
kiksi siivouksen yhteydessä vettä mattopinnoitteiden taustalle ja josta aiheutuu riski kosteusvaurioiden 
muodostumiselle  
Tuulettuva alapohjatila on ilmayhteydessä 1980- ja 1990-luvun osien alapohjatiloihin, mikä tulee huo-
mioida alapohjatilan ilmanvaihdon säädöissä.  
Perusmuurin rakenteena on pinnoiltaan käsittelemätön betonielementti. Perusmuurien ulkopuolella ei 
havaittu patolevytystä, joten maaperästä pääsee nousemaan kapillaarisesti kosteutta sokkelin beto-
niosiin, mikä on havaittavissa sokkeleiden paikallisina kosteina kohtina ja sokkelin pintaan ja viereen 
muodostuneina sammalkasvustoina. 
Rakennuksen ympärillä on pääosin asfalttipinta sekä osin seulanpääkivetys. Maanpinnan kallistukset 
rakennuksesta poispäin ovat vähäisiä, jolloin perustusrakenteisiin kohdistuu ylimääräistä kosteusrasi-
tusta. Maanpinta rakennuksen ympärillä on osittain lattianpinnan tasalla perusmuurielementin yläpin-
nalla ja muutoin noin 0-200 mm lattiapintaa alempana. Perusmuurielementissä on käytetty suunnitel-
mien perusteella solumuovista lämmöneristettä, joten lämmöneristeen vaurioituminen on melko epä-
todennäköistä. Perusmuurin betonirakenteeseen kohdistuu korkeata kosteusrasitusta, mikä aiheuttaa 
betonipintaan etenevää rapautumista. 
Tuulettuvassa alapohjatilassa havaittiin keittiön varastotilojen alapuolella vanha jätevesiviemärivuoto, 
mistä aiheutunutta lietettä ei ole poistettu alapohjan sepelikerroksen seasta. Vastaavanlaista vuotoa 
on havaittavissa 1980-luvun osan viereisellä osuudella, mitä ei ole myöskään poistettu sepelin seasta. 
Riskinä on epäpuhtauksien pääsy ja muodostuminen tuulettuvan alapohjatilan ilmatilaan. 
Alapohjan läpivientejä ja käyntiluukkuja ei ole kaikilta osin tiivistetty ja niissä havaittiin ilmavirtausta 
sisätiloihin päin, joten epäpuhtauksien pääsy sisäilmaan on todennäköistä. 
 
Toimenpide-ehdotukset: 

• Haljenneiden mattopinnoitteiden korjaus 
• Perusmuurin kosteusrasitustason alentaminen maanpintaa alentamalla ja/tai estämällä kos-

teuden siirtyminen perusmuuriin/ulkoseinän alaosaan 
• Sepelikerroksen uusiminen viemärivuotojen alueella 
• Alapohjan läpivientien ja käyntiluukkujen tiivistäminen  

5.2 Julkisivut, ulkoseinät ja ikkunat 
5.2.1 Rakenne 
1970-luvun osa 

• Rakennuksen ulkoseinät ovat pääosin tiili-villa-tiili rakenteita. Ikkunoiden alapuoliset jul-
kisivunosat ovat maalattuja betonirakenteita. Ulkoseinärakenteessa ei ole erillistä tuuletusra-
koa. 

• Rakennuksen kantavana rakenteena on betonipilarit ja palkit. 
• Ikkunat on uusittu laajennusosien rakentamisen yhteydessä MSEAL-tyypin ikkunoiksi. 
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Yleisimmät rakennetyypit lähtötietojen perusteella 
Ulkoseinärakenne, yleensä, US1 

1. Maali 
2. Kalkkihiekkatiili, 130 mm 
3. Mineraalivillaeriste 120 mm 
4. Tiili 100 mm 

 
Rakennekerrosten vahvuudet piirustusten perus-
teella. 

 
Kuva 66. US 1 

Ulkoseinärakenne ikkunoiden alapuolella, US2 
1. Maali 
2. Kalkkihiekkatiili 130 mm 
3. Mineraalivillaeriste 120 mm 
4. Betoni 90 mm 
5. Maali 

Rakennekerrosten vahvuudet piirustusten perus-
teella. 

 
Kuva 67. US 2 

 
 
1980-luvun osa 

• Rakennuksen ulkoseinät ovat pääosin tiili-villa-tiili rakenteita. Ikkunoiden alapuoliset jul-
kisivunosat ovat maalattuja betonirakenteita. Julkisivumuurauksen ja lämmöneristeen välissä 
on piirustusten mukaan tuuletusrako. 

• Ikkunat on uusittu osittain laajennusosien rakentamisen yhteydessä MSEAL-tyypin ikkunoiksi. 
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Yleisimmät rakennetyypit lähtötietojen perusteella 
Ulkoseinärakenne, yleensä, US3 

1. Maali 
2. Kalkkihiekkatiili, 130 mm 
3. Mineraalivillaeriste 150 mm 
4. Tiili 100 mm 

 
Rakennekerrosten vahvuudet piirustusten perus-
teella. 

 
Kuva 68. US 3 

Ulkoseinärakenne ikkunoiden alapuolella, US4 
1. Maali 
2. Kalkkihiekkatiili 130 mm 
3. Mineraalivillaeriste 150 mm 
4. Betoni 95 mm 
5. Maali 

Rakennekerrosten vahvuudet piirustusten perus-
teella. 

 
Kuva 69. US 4 

 
1990-luvun osa 

• Rakennuksen ulkoseinien sisäosat ovat betonirakenteiset, lämmöneristeenä on mineraalivilla. 
Paikalla muuratun julkisivun takana on piirustusten mukaan tuuletusväli.  

• Ikkunat ovat MSEAL-tyyppisiä. 
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Yleisimmät rakennetyypit lähtötietojen perusteella 
Ulkoseinärakenne yleensä US 5 

1. Tasoite ja maali 
2. Teräsbetoni, 100/150/400 mm 
3. Mineraalivillaeriste 100 mm 
4. Mineraalivillaeriste 50 mm 
5. Tuuletusväli/työvara 30 mm 
6. Julkisivumuuraus 85 mm 

 
Kuva 70. US 5 

2000-luvun osa 
• Rakennuksen ulkoseinien sisäosat ovat betonirakenteiset, lämmöneristeenä on mineraalivilla. 

Paikalla muuratun julkisivun takana on piirustusten mukaan tuuletusväli.  
• Ikkunat ovat MSEAL-tyyppisiä. 

 
Ulkoseinärakenne yleensä, US 6 

1. Tasoite ja maali 
2. Teräsbetoni 150 mm 
3. Mineraalivillaeriste 125 mm 
4. Mineraalivillaeriste/tuulensuoja 25 mm 
5. Tuuletusväli/työvara 40 mm 
6. Julkisivumuuraus 85 mm 

 

 
Kuva 71. US 6 

 
 

5.2.2 Havainnot ja mittaustulokset 
5.2.2.1 1970-luvun osa 
Yleiskatselmointi 
Julkisivut 

• Räystäsrakenne ei suojaa julkisivua sateelta ja aiheuttaa näin ollen ylimääräistä kosteuskuor-
maa julkisivulle. Räystäspellitys ohjaa paikoin sadevettä seinärakenteeseen päin. 

• Julkisivun/ikkunoiden pellityksistä ohjautuu vettä julkisivupinnoille, mistä aiheutuu paikallisia 
kosteusrasituskohtia julkisivuihin. Osa näkyvissä olevista vanhoista jäljistä on muodostunut 
ennen ikkunoiden vesipellitysten uusimista. 

• Julkisivumuurauksen alaosassa ei ole tuuletusrakoja/veden poistoaukkoja. 
• Piirustusten perusteella ulkoseinän lämmöneriste ulottuu maanpinnan alapuolelle. Rakentees-

sa ei ole erillistä höyrynsulkua. 
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• Rakennuksen julkisivun vierustalla on kasvillisuutta, mikä kostuttaa julkisivurakennetta, sekä 
heikentää julkisivun kuivumista. 

• Tiilimuurauksen alaosan etäisyys maanpinnasta vaihtelee noin 200-500 mm välillä.  
• Sisäpuolisessa tarkastelussa havaittiin tiilimuurauksessa halkeamia rakenteiden liitoskohtien 

läheisyydessä.  
• Rakenteiden liitoskohdissa yläpohjaan ja alapohjaan havaittiin useita kylmiä kohtia lämpöka-

merakuvauksessa 
 

 
Kuva 72. Julkisivurakenteina on tiilimuuraus, maalattu beto-
nipinta ikkunoiden alapuolella ja pesubetonielementti yläpoh-
jan kohdalla. 

 
Kuva 73. Julkisivumuurauksessa on havaittavissa yksittäi-
sissä kohdissa kosteita alueita. 

 
Kuva 74. Julkisivumuurauksen tiilet ovat paikoin lohkeilleet 
pinnasta pakkasrapautumisen seurauksena. 

Kuva 75. Rakennuksen eteläsivustalla oleva kasvillisuus 
heikentää julkisivun kuivumista. 

 
Kuva 76. Ulkoseinän yläosaan ohjautuu paikoin vettä räys-
tään pellityksistä. 

 
Kuva 77. Yleiskuva, sisäpuolen tiilimuurausta. 
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Kuva 78. Sisäpuolisissa tiilimuurauksissa on paikoin hal-
keamakohtia. 

 

  

 
Ikkunat 

• Ikkunoiden ja seinärakenteen liitoskohdissa on aistinvaraisten havaintojen ja lämpökameraku-
vauksen perusteella ilmavuotoreittejä ulkoilmasta sisäilmaan. 

• Ikkunoiden ja seinärakenteen liitoksissa on sisäpuolisia epätiiveyskohtia. Lämmöneristeenä on 
käytetty pääosin polyuretaanivaahdotusta, osin mineraalivillaa. 

• Ikkunoiden vesipellitysten kaadoissa ei havaittu merkittäviä puutteita. 
• Osa ikkunoiden ulkopuitteista oli tutkimushetkellä avonaisia, jolloin sadevesi pääsee ikkunoi-

den sisäosiin. 
 

 
Kuva 79. Ikkunat on uusittu MSEAL-tyypin ikkunoiksi. 

 
Kuva 80. Ikkunoiden alareunat ovat noin 200 mm korkeudella 
maanpinnasta rakennuksen länsisivustalla. 
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Kuva 81. Yleiskuva ikkunoista. 

 

 
Kuva 82. Ikkunoiden liitoskohdissa havaittiin jälkiä ilma-
vuodoista. 

 
Kuva 83. Ikkunoiden vesipeltien ja peitelistojen reunoja ei ole 
tiivistetty elastisella massalla. 

 

 
Rakenneavaukset 
Julkisivurakenteisiin toteutettiin rakenneavauksia seuraavasti: 

• Ulkoseinä, 7 kpl 
• Ikkunarakenteet 1 kpl 

 
Rakenneavaus 1, laajennusosan vastainen seinä, tila 54 
Rakenneavaus toteutettiin sisäkautta seinän alaosaan. Rakenneavauskohta valittiin rakenteessa ole-
van kosteusvaurioriskin perusteella. 
  



Sisäilma-, rakenne- ja kosteustekninen kuntotutkimus 
Gesterbyn koulukeskuksen A-rakennus 18.4.2018 
WO-00550582 38(138)  
 

 
 
Inspecta Oy Käyntiosoite Y-tunnus   
PL1000 (Sörnäistenkatu 2) Sentnerikuja 3 1787853-0   
00581 Helsinki, Finland 00440 Helsinki, Finland 
Tel. 010 521 600 www.inspecta.fi 
asiakaspalvelu@inspecta.com  

Vanha ulkoseinä, nykyinen väliseinä, tila 54 
1. Maali 
2. Tiili 130 mm 
3. Lämmöneriste 125 mm 
4. Betoni (vanha sokkeli) 

 

 
Kuva 84. Rakenneavaus RA 1. 

Havainnot: 
• Seinän lämmöneristetilan alapinta on noin 150 mm lattiapintaa alempana. 
• Rakenneavaus tehtiin betonipilarin läheisyyteen ja pilarin vierustalla lämmöneristetilan pohjalla 

kiinnitys-/tukipuu. 
• Sokkelin/perusmuurin lämmöneristehalkaisuna on käytetty solumuovieristettä. 
• Rakenne vastaa lähtötiedoissa mainittua rakennetta. 
• Mineraalivillaeristeen alaosasta ja lämmöneristetilan pohjalla olleesta puusta otetuissa mikro-

binäytteissä havaittiin viitteitä mikrobivaurioitumisesta. (näytteet 1 ja 3) 
• Lämmöneristeen kosteuspitoisuus oli normaalilla tasolla 

 

 
Kuva 85. RA 1, lämmöneristeessä ei ole havaittavissa ilma-
vuotojen aiheuttamia tummentumia. 

 
Kuva 86. Rakenneavauskohdan viereisen betonipilarin vierus-
talla lämmöneristetilan pohjalla on ilmeisesti tukena käytetty 
puu. 

 
Rakenneavaus 2, ulkoseinä, tila A56 
Rakenneavaus toteutettiin sisäkautta seinän alaosaan. Rakenneavauskohta valittiin rakenteessa ole-
van kosteusvaurioriskin perusteella. 
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Ulkoseinä, tila A56 
 

1. Maali 
2. Tiili 130 mm 
3. Lämmöneriste 125 mm 
4. Betoni 

 

 
Kuva 87. Rakenneavaus RA 2. 

Havainnot: 
• Seinän lämmöneristetilan alapinta on noin 150 mm lattiapintaa alempana. 
• Rakenneavaus tehtiin ikkunan viereen. 
• Rakenneavauksesta havaittiin ikkunan vierellä karmin kiinnityspuu sekä lämmöneristetilan 

pohjalla olevan tuki-/kiinnityspuu. 
• Mineraalivillaeristeen alaosasta ja lämmöneristetilan pohjalla olleesta puusta otetuissa mikro-

binäytteissä havaittiin viitteitä mikrobivaurioitumisesta. (näytteet 2 ja 4) 
• Lämmöneristeen kosteuspitoisuus oli normaalilla tasolla. Puurakenteiden kosteuspitoisuudet 

olivat normaalilla tasolla. 
 

 
Kuva 88. Lämmöneristeessä ei ole havaittavissa ilmavuoto-
jen aiheuttamia tummentumia. 

 
Kuva 89. Ikkunan karmin pystysuuntainen kiinnityspuu ulottuu 
lattiapinnan alapuolelle. 
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Rakenneavaus 3, ulkoseinä, tila A49 
Rakenneavaus toteutettiin sisäkautta seinän alaosaan. Rakenneavauskohta valittiin rakenteessa ole-
van kosteusvaurioriskin perusteella. 
  

Ulkoseinä, tila A49 
5. Maali 
6. Tiili 130 mm 
7. Lämmöneriste 125 mm 
8. Betoni  

 

 
Kuva 90. Rakenneavaus RA 3. 

Havainnot: 
• Seinän lämmöneristetilan alapinta on noin 150 mm lattia- ja maanpintaa alempana 
• Rakenneavaus tehtiin betonipilarin läheisyyteen ja pilarin vierustalla lämmöneristetilan pohjalla 

on kiinnitys-/tukipuu, mikä on osin pehmentynyt/lahonnut. 
• Betonirakenteiden pinnat ovat märkiä. 
• Rakenne vastaa lähtötiedoissa mainittua rakennetta. 
• Mineraalivillaeristeen alaosasta ja lämmöneristetilan pohjalla olleesta puusta otetuissa mikro-

binäytteissä havaittiin viitteitä mikrobivaurioitumisesta. (näytteet 5 ja 6). 
• Lämmöneristetilan suhteellinen kosteus on korkeahko ja lämpötila matala. Lämmöneristetilan 

pohjalla oleva puurakenne on märkä. 
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Kuva 91. Lämmöneristeessä on tummentumia ja kuolleita 
muurahaisia. 

 
Kuva 92. Betonirakenteet ovat aistinvaraisesti koestettuna 
märkiä. 

 
Kuva 93. Betonipilarin vierellä oleva puurakenne on osin 
lahonnut. 

 

 
Rakenneavaus 4, ulkoseinä, tila A47 
Rakenneavaus toteutettiin sisäkautta seinän alaosaan. Rakenneavauskohta valittiin rakenteessa ole-
van kosteusvaurioriskin perusteella. 
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Ulkoseinä, tila A47 
9. Maali 
10. Tiili 130 mm 
11. Lämmöneriste 125 mm 
12. Betoni 

 

 
Kuva 94. Rakenneavaus RA 4. 

Havainnot: 
• Seinän lämmöneristetilan alapinta on noin 150 mm lattia- ja maanpintaa alempana 
• Rakenneavauksesta ei havaittu puurakenteita. 
• Betonirakenteiden pinnat ovat märkiä. 
• Rakenne vastaa lähtötiedoissa mainittua rakennetta. 
• Mineraalivillaeristeen alaosasta otetussa mikrobinäytteessä havaittiin viite mikrobivaurioitumi-

sesta. (näyte 7). 
• Lämmöneristetilan suhteellinen kosteus on korkea ja lämpötila matala. 

 

 
Kuva 95. Lämmöneristeessä oli havaittavissa hieman tum-
mentumaa. 

 
Kuva 96. Betonirakenteet ovat aistinvaraisesti koestettuna 
märkiä. 

 
Rakenneavaus 5, ulkoseinä, tila 40 
Rakenneavaus toteutettiin sisäkautta seinän alaosaan. Rakenneavauskohta valittiin rakenteessa ole-
van kosteusvaurioriskin perusteella. 
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Ulkoseinä, tila 40 
13. Maali 
14. Tiili 130 mm 
15. Lämmöneriste 125 mm 
16. Betoni 

 

 
Kuva 97. Rakenneavaus RA 5. 

Havainnot: 
• Seinän lämmöneristetilan alapinta on noin 150 mm lattia- ja maanpintaa alempana 
• Rakenneavauksesta ei havaittu puurakenteita. 
• Mineraalivillaeristeen alaosasta otetussa mikrobinäytteessä havaittiin viite mikrobivaurioitumi-

sesta. (näyte 8). 
• Lämmöneristetilan suhteellinen kosteus on normaalilla tasolla, vaikka lämpötila on matala. 

 

 
Kuva 98. Lämmöneristeen pinnalla on jyrsijöiden ulostetta. 

 
Kuva 99. Mineraalivillan pinnoissa on ilmavuodoista peräisin 
olevia tummentumia. 

 
Rakenneavaus 6, ulkoseinä, tila A04 
Rakenneavaus toteutettiin sisäkautta seinän alaosaan. Rakenneavauskohta valittiin rakenteessa ole-
van kosteusvaurioriskin perusteella. 
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Ulkoseinä, tila A04 
17. Maali 
18. Tiili 130 mm 
19. Lämmöneriste 125 mm 
20. Betoni 

 

 
Kuva 100. Rakenneavaus RA 6. 

Havainnot: 
• Seinän lämmöneristetilan alapinta on noin 100 mm lattiapintaa alempana 
• Rakenneavauksesta ei havaittu puurakenteita. 
• Rakenneavauksen kohdalla olevat betonirakenteet ovat aistinvaraisesti arvioituna kosteita 

lämmöneristetilan alaosassa. 
• Mineraalivillaeristeen alaosasta otetussa mikrobinäytteessä havaittiin viite mikrobivaurioitumi-

sesta. (näyte 9). 
• Lämmöneristetilan suhteellinen kosteus on normaalilla tasolla, vaikka lämpötila on matala. 

 

 
Kuva 101. Rakenneavaus RA 6. 

 
Kuva 102. Lämmöneristeen alaosan lämmöneriste on tummu-
nut kosteudesta. 

Rakenneavaus 9, ulkoseinä, tila 25 
Rakenneavaus toteutettiin sisäkautta seinän alaosaan. Rakenneavauskohta valittiin rakenteessa ole-
van kosteusvaurioriskin perusteella. 
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Ulkoseinä, tila 25 
21. Maali 
22. Tiili 130 mm 
23. Lämmöneriste 125 mm 
24. Betoni 

 

  
Kuva 103. Rakenneavaus RA 9. 

Havainnot: 
• Seinän lämmöneristetilan alapinta on noin 130 mm lattiapintaa alempana 
• Rakenneavauksessa olevissa puurakenteissa on vedenvalumajälkiä ja yksittäinen pieni la-

honnut kohta. 
• Mineraalivillaeristeen alaosasta ja puurakenteista otetuissa mikrobinäytteissä havaittiin viitteitä 

mikrobivaurioitumisesta. (näytteet 12 ja 13). 
• Lämmöneristetilan suhteellinen kosteus on kohonnut. Ikkunan karmin ulkoreunassa lattianpin-

nan alapuolella olevan puurakenteen kosteuspitoisuus on koholla. 
 

 
Kuva 104. Puurakenteissa on vedenvalumajälkiä. 

 
Kuva 105. Lämmöneristeen alaosan lämmöneriste on tummu-
nut kosteudesta. 
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Kosteusmittaukset  
Ulkoseinärakenteiden rakenneavausten yhteydessä rakenteista mitattiin kosteuspitoisuuksia. Tulokset 
on esitetty taulukossa 4. Mittauspisteiden sijainnit on esitetty liitteessä 1 
 
Taulukko 4. Kosteusmittaustulokset. Poikkeavat tulokset on lihavoitu. 

Mittauspiste Sijainti ja pintamateriaali Lämpötila 
T (°C) 

Suhteellinen 
kosteus 
(RH %) 

Abs 
(g/m3) 

 Sisäilma 20,5 31,3 5,59 

RA 1 Lämmöneriste, tila 54 19,4 38,4 6,42 

RA 2 Lämmöneriste, tila A56 10,4 58,2 5,62 

RA 2 Alaohjauspuu, tila A56  11,7 paino-% 
ja 12,9 paino-

% 

 

RA 3 Lämmöneriste, tila A49 8,8 74,4 6,5 

RA 3 Alaohjauspuu, tila A49  32,6 paino-%  

RA 4 Lämmöneriste, tila A47 7,9 91,5 7,53 

RA 5 Lämmöneriste, tila 40 9,8 63,3 5,87 

RA 6 Lämmöneriste, tila A04 9,5 64 5,84 

RA 9 Lämmöneriste, tila 25 10,6 77,4 7,58 

RA 9 Ikkunan karmin kiinnityspuun ul-
koreuna alaosa, tila 25 

 18,6 paino-%  

RA 9 Ikkunan karmin kiinnityspuun ulko-
reuna n. 200 mm lattiasta, tila 25 

 10,9 paino-%  

 

Merkkiainekokeet 
Ulkoseinärakenteisiin (osa nykyisin väliseiniä) tehtiin merkkiainekokeita yhteensä 4 kpl. 
Tilat alipaineistettiin rakennuksen omalla ilmanvaihtolaitteistolla noin 8-12 Pa alipaineeseen merk-
kiainekokeiden suorituksen ajaksi. 
 
Tila 54 

• Merkkiainekaasu syötettiin seinän eristetilaan 
• Vanhaan ulkoseinään, nykyiseen väliseinään tehdyssä merkkiainekokeessa ei havaittu ilma-

vuotoreittejä. 
 
Tila 53 

• Merkkiainekaasu syötettiin seinän eristetilaan 
o Tilassa 53 havaittiin merkkiainetutkimuksissa ilmavuotoreittejä seinärakenteen ala-

osan liitoskohdista: 
 Lattialiitoksessa 

o Viereisessä tilassa 105 havaittiin ilmavuotoreittejä: 
 Seinärakenteen yläosassa. 
 Nurkassa olevasta koteloinnista 
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Kuva 106. Ilmavuotoreittejä tilan 53 lattian ja seinän liitoskohdassa. Keltaisella nuolen kohdalla on   
merkkiainekaasun syöttökohta. 

 
Kuva 107. Ilmavuotoreittejä tilan 105 seinärakenteessa.  
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Merkkiainekaasu on syötetty viereisen tilan kautta. 

 
Tila A48 

• Merkkiainekaasu syötettiin ulkoseinän eristetilaan 
o Merkkiainekokeessa ei havaittu ilmavuotoreittejä. 

 
Tila A04 

• Merkkiainekaasu syötettiin seinän eristetilaan 
o Merkkiainekokeessa ei havaittu ilmavuotoreittejä. 

Materiaalinäytteet 
Ulkoseinärakenteista otettiin materiaalinäytteitä yhteensä 13 kpl. 
 
Taulukko 5. Materiaalinäytteiden mikrobianalyysin tulosten tulkinnat. Poikkeavat tulokset on lihavoitu. 

Näyte Materiaali Rakennusosa Tila Tuloksen tulkinta 

1 RA 1 Mineraalivilla Ulko-/väliseinä, lämmöneris-
teen alaosa 

54 Heikko viite vauriosta 

2 RA 2 Mineraalivilla Ulkoseinä, lämmöneristeen 
alaosa 

A56 Heikko viite vauriosta 

3 RA 1 Puu Ulko-/väliseinä, tukipuu 
lämmöneristetilan pohjalla 

54 Viite vauriosta 

4 RA 2 Puu Ulkoseinä, alaohjaus-
/tukipuu 

A56 Vahva viite vauriosta 

5 RA 3 Mineraalivilla Ulkoseinä, lämmöneristeen 
alaosa 

A49 Vahva viite vauriosta 

6 RA 3 Puu Ulkoseinä, tukipuu läm-
möneristetilan pohjalla 

A49 Vahva viite vauriosta 

7 RA 4 Mineraalivilla Ulkoseinä, lämmöneristeen 
alaosa 

A47 Vahva viite vauriosta 

8. RA 5 Mineraalivilla Ulkoseinä, lämmöneriste 40 Viite vauriosta 

9. RA 6 Mineraalivilla Ulkoseinä, lämmöneristeen 
alaosa 

A04 Vahva viite vauriosta 

10. RA 8 Mineraalivilla Ulko-/väliseinä, lämmöneris-
teen alaosa 

15 Heikko viite vauriosta 

11. RA 8 Puu Ulko-/väliseinä, ikkunan 
karmin pystysuuntainen 
kiinnityspuu 

15 Heikko viite vauriosta 

12. RA 9 Mineraalivilla Ulkoseinä, lämmöneristeen 
alaosa 

25 Heikko viite vauriosta 

13 RA 9 Puu Ulkoseinä, ikkunan karmin 
pystysuuntainen kiinnitys-
puu 

25 Viite vauriosta 

 
5.2.2.2 1980-luvun osa 
Yleiskatselmointi 
Julkisivut 

• Räystäsrakenne ei suojaa julkisivua sateelta ja aiheuttaa näin ollen ylimääräistä kosteuskuor-
maa julkisivulle. 

• Julkisivun/ikkunoiden pellityksistä ohjautuu vettä julkisivupinnoille, mistä aiheutuu paikallisia 
kosteusrasituskohtia julkisivuihin. 
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• Julkisivumuurauksen alaosassa on tuuletusraot, mitkä on toteutettu muoviputkilla. Putkitukset 
eivät mahdollista mahdollisen vuotoveden poispääsyä rakenteesta ollen ylempänä rakentees-
sa. 

• Piirustusten perusteella ulkoseinän lämmöneriste ulottuu maanpinnan alapuolelle. Rakentees-
sa ei ole erillistä höyrynsulkua. 

• Tiilimuurauksen alaosan etäisyys maanpinnasta on pääosin noin 200-300 mm välillä.  
 

 
Kuva 108. Julkisivurakenteina on tiilimuuraus, maalattu 
betonipinta ikkunoiden alapuolella ja pesubetonielementti 
yläpohjan kohdalla. 

 
Kuva 109. Maanpinnan kallistukset ovat rakennukseen päin. 
1980- luvun osa oikealla. 

 
Kuva 110. 1980- ja 1970- luvun liitoskohta, Ikkunoiden 
vesipellityksistä ohjautuu vettä seinärakenteeseen. 

Kuva 111. Julkisivumuurauksen alaosassa on tuuletusput-
ket. 

 
Kuva 112. Julkisivuun kohdistuu paikallista kosteusrasitusta, 
mikä on vaurioittanut seinärakennetta. 
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Ikkunat 
• Osa ikkunoista on uusittu MSEAL-tyypin ikkunoiksi, osa ikkunoista on alkuperäisiä ulkopuoli-

silta osiltaan puurakenteisia ja kiinteitä kolmilasisia ikkunoita. 
• Ikkunoiden ulkopuolisten peitelistojen reunoja ei ole tiivistetty elastisella massalla. 
• Ikkunoiden karmien ja rakennuksen rungon välisenä eristeenä on käytetty polyuretaanivaah-

dotusta 
 

 
Kuva 113. Ikkunat ovat osin alkuperäisiä. Peitelistoitusten 
kohdalla on havaittavissa rako seinän lämmöneristetilaan. 

 
Kuva 114. Vesipellitysten kaadot ovat vähäisiä alkuperäisten 
ikkunoiden kohdalla. 

 
Kuva 115. Länsijulkisivun ikkunat on uusittu MSEAL-
ikkunoiksi. 

 

 
Kuva 116. Uusittujen ikkunoiden karmin ja rungossa olevan 
kiinnityspuun väli on tiivistetty polyuretaanivaahdotuksella. 
 

Rakenneavaukset 
Julkisivurakenteisiin toteutettiin rakenneavauksia seuraavasti: 

• Entinen ulkoseinä, nykyinen väliseinä, 2 kpl. 
• Ikkunarakenteet, 1 kpl 

Rakenneavaus 10, laajennusosan vastainen seinä, tila 72 
Rakenneavaus toteutettiin sisäkautta seinän alaosaan. Rakenneavauskohta valittiin rakenteessa ole-
van kosteusvaurioriskin perusteella. 
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Vanha ulkoseinä, nykyinen väliseinä, tila 72 
25. Maali 
26. Tiili 130 mm 
27. Lämmöneriste 150 mm 
28. Betoni (vanha sokkeli) 

 

 
Kuva 117. Rakenneavaus RA 10. 

Havainnot: 
• Sokkelin/perusmuurin lämmöneristehalkaisuna on käytetty solumuovieristettä. 
• Rakenne vastaa lähtötiedoissa mainittua rakennetta. 
• Mineraalivillaeristeen alaosasta otetussa mikrobinäytteessä havaittiin viite mikrobivaurioitumi-

sesta. (näyte 14) 
• Lämmöneristeen kosteuspitoisuus oli normaalilla tasolla 

 

 
Kuva 118. RA 10, lämmöneristeessä ei ole havaittavissa 
ilmavuotojen aiheuttamia tummentumia. 

 
Kuva 119. Sokkelihalkaisuna on käytetty solumuovieristettä. 

 
Rakenneavaus 11, laajennusosan vastainen seinä, tila 73 
Rakenneavaus toteutettiin sisäkautta seinän alaosaan. Rakenneavauskohta valittiin rakenteessa ole-
van kosteusvaurioriskin perusteella. 
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Vanha ulkoseinä, nykyinen väliseinä, tila 73 
 

5. Maali 
6. Kipsilevy (2000-luvun osan puolella) 
7. Puukoolaus 
8. Julkisivuna ollut tiilimuuraus 95 mm 
9. Lämmöneriste 150 mm 
10. Tiili 

 

Havainnot: 
• Rakenneavaus tehtiin käytävän aukon sivusta. 
• Rakenteeseen on jätetty ulkoseinän alkuperäiset lämmöneristeet. 
• Rakenteessa ei havaittu tuuletusrakoa. 
• Alkuperäinen ulkoverhousmuuraus on peitetty kipsilevytyksellä. Levyrakenteiden liitoskohtia ei 

ole tiivistetty tiilipintoihin. 
• Mineraalivillaeristeestä otetussa mikrobinäytteessä havaittiin viite mikrobivaurioitumisesta. 

(näyte 15) 
• Lämmöneristeen kosteuspitoisuus oli normaalilla tasolla. 

 
Kuva 120. Vanhan ulkoseinärakenteen alkuperäisissä läm-
möneristeissä on havaittavissa tummentumia. 

 

 
Kosteusmittaukset  
Ulkoseinärakenteiden rakenneavausten yhteydessä rakenteista mitattiin kosteuspitoisuuksia. Tulokset 
on esitetty taulukossa 6. Mittauspisteiden sijainnit on esitetty liitteessä 1 
 
Taulukko 6. Kosteusmittaustulokset. Poikkeavat tulokset on lihavoitu. 

Mittauspiste Sijainti ja pintamateriaali Lämpötila 
T (°C) 

Suhteellinen 
kosteus 
(RH %) 

Abs 
(g/m3) 

 Sisäilma 20,5 31,3 5,59 

RA 10 Lämmöneriste, tila 72 21,8 28,5 5,48 

RA 11 Lämmöneriste, tila 73 20,7 29 5,23 

 

Materiaalinäytteet 
Ulkoseinärakenteista otettiin materiaalinäytteitä yhteensä 2 kpl. 
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Taulukko 7. Materiaalinäytteiden mikrobianalyysin tulosten tulkinnat. Poikkeavat tulokset on lihavoitu. 

Näyte Materiaali Rakennusosa Tila Tuloksen tulkinta 

14 RA 10 Mineraalivilla Ulko-/väliseinä, lämmöneris-
teen alaosa 

72 Heikko viite vauriosta 

15 RA 11 Mineraalivilla Ulko-/väliseinä, lämmöneris-
te 

73 Heikko viite vauriosta 

 
5.2.2.3 1990-luvun osa 
Yleiskatselmointi 
Julkisivut 

• Räystäsrakenne ei suojaa julkisivua sateelta ja aiheuttaa näin ollen ylimääräistä kosteuskuor-
maa julkisivulle. 

• Yläpohjan kohdalla olevasta pesubetonielementistä ohjautuu vettä julkisivupinnoille, mistä ai-
heutuu paikallisia kosteusrasituskohtia julkisivuihin. 

• Julkisivumuurauksen alaosassa on tuuletusraot toisen tiilikerroksen saumoissa, ensimmäises-
sä tiilikerroksessa ei ole aukkoja mahdollisen vuotoveden poistumiseksi. 

• Sisälattian pinta on osin ulkopuolisen maanpinnan tasalla rakennuksen eteläjulkisivulla ja osin 
itäjulkisivulla. 

• Tiilimuurauksen alaosan etäisyys maanpinnasta on pääosin noin 300-400 mm välillä.  
 

 
Kuva 121. Julkisivurakenteina on tiilimuuraus, maalattu 
betonipinta ikkunoiden alapuolella ja pesubetonielementti 
yläpohjan kohdalla. 

 
Kuva 122. Pesubetonipintaisesta elementistä ohjautuu vettä 
tiilimuurauksen yläosaan. 

 
Kuva 123. Rakennuksen itä-/pohjoisnurkassa tiilimuurauk-
sen pinnassa on kostunut alue. 

 
Kuva 124. Sisäpihalla olevaan julkisivumuuraukseen ohjau-
tuu vettä julkisivupellityksistä. 
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Kuva 125. Rakenneleikkaus ikkunan kohdalta. Maanpinta on 
havaintojen mukaan osittain lattian tasalla. 

 

  

 
Ikkunat 

• Ikkunat ovat MSEAL-tyypin ikkunoita. 
• Ikkunoiden ulkopuolisten peitelistojen reunoja ei ole tiivistetty elastisella massalla, listoissa on 

rakoja, joista sadevesi pääsee lämmöneristetilaan. 
 

 
Kuva 126. Vesipellitysten kaadot ovat riittävät. 

 
Kuva 127. Ikkunoiden ulkopuoliset tiivistemassaukset ovat 
kuluneita ja vuotavat. Pellitysten liitoskohtia ei ole tiivistetty. 

 

Maanpinta 
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Kuva 128. Ikkunoiden liitoskohdat on tiivistetty elastisella 
massalla sisäpuolelta. 

 

 

5.2.2.4 2000-luvun osa 
Yleiskatselmointi 
Julkisivut 

• Räystäsrakenne ei suojaa julkisivua sateelta ja aiheuttaa näin ollen ylimääräistä kosteuskuor-
maa julkisivulle. 

• Julkisivun/ikkunoiden pellityksistä ohjautuu vettä julkisivupinnoille, mistä aiheutuu paikallisia 
kosteusrasituskohtia julkisivuihin. 

• Julkisivumuurauksen alaosassa on tuuletusraot tiilien pystysaumoissa. 
• Piirustusten ja havaintojen perusteella ulkoseinän lämmöneriste ulottuu julkisivumuurauksen 

alaosaan asti. Maanpinta on paikoin julkisivumuurauksen alaosan tasalla. 
• Tiilimuurauksen alaosan etäisyys maanpinnasta on pääosin noin 0-300 mm välillä.  
• Julkisivumuurauksen alaosassa ei havaittu suunnitelmissa esitettyä lämmöneristeen ulkopin-

taan nostettua bitumikermiä. 
 

 
Kuva 129. Julkisivurakenteina on tiilimuuraus ja sokkeleiden 
kohdalla käsittelemätön betoni. 

 
Kuva 130. Tiilimuurauksen alaosaan kohdistuu paikallista 
kosteusrasitusta roiskevedestä. 
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Kuva 131. Maanpinta on paikoin tiilimuurauksen alaosassa 
itäsivustalla, 

Kuva 132. Maanpinta on osittain tiilimuurauksen alaosassa 
pohjoissivustalla. 

 
Kuva 133. Tiilimuurauksen alaosassa on kosteuden aiheut-
tamia jälkiä pohjoissivustalla. 

 
Kuva 134. Maanpinta oven edustalla on lähes lattian tasalla 
pohjoissivustalla, oven edustalla ei ole suojaavaa katosta. 

 
Kuva 135. Ulkoseinän alaosan rakenneleikkaus. Maanpinta 
on havaintojen mukaan osin lattian tasalla. 

 

  

 
Ikkunat 

• Ikkunat ovat MSEAL-tyypin ikkunoita. 
• Ikkunoiden ulkopuolisten peitelistojen reunoja ei ole tiivistetty elastisella massalla. 

Maan-
pinta 
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Kuva 136. Yleiskuva, ikkunoita. 

 
Kuva 137. Ikkunoiden peitelistoitusten reunoja ei ole tiivistet-
ty. 

 
Kuva 138. Ikkunoiden sisäpuolisissa osissa ei havaittu 
vaurioita. 

 

 
Kuva 139. Ikkunoiden karmien ja betonirungon väli on 
tiivistetty elastisella massalla sisäpuolelta. 
 

Rakenneavaukset 
Julkisivurakenteisiin toteutettiin rakenneavauksia seuraavasti: 

• Ulkoseinä, 2 kpl 
• Ikkunarakenteet, 1kpl 

 
Rakenneavaus 12, ulkoseinä tilassa 239 
Rakenneavaus toteutettiin sisäkautta seinän alaosaan. Rakenneavaus toteutettiin tilaan, jossa on 
lähtötietojen perusteella havaittu oireilua. 
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Ulkoseinä tilassa L239 
1. Maali ja tasoite 
2. Kipsilevy x 2, yht. 34 mm 
3. Höyrynsulkumuovi 
4. Aluskate 
5. Lämmöneriste + puurunko 125 mm 
6. Lämmöneriste + vaakakoolaus 50 mm 
7. Tuulensuojalevy 

 

 
Kuva 140. Ulkoseinä tilassa 239. 

Havainnot: 
• Mineraalivillaeristeestä otetussa mikrobinäytteessä havaittiin heikko viite mikrobivaurioitumi-

sesta. (näyte 16). 
• Eristetilan kosteuspitoisuus oli normaalilla tasolla. 
• Rakenteessa havaittiin suunnitelmista poiketen olevan lisäksi aluskatemuovi. 

 
Kuva 141. Kipsilevyn ulkopuolella on höyrynsulkumuovin 
lisäksi käytetty aluskatetta. 

 

 
Rakenneavaus 13, ulkoseinä tilassa 221 
Rakenneavaus toteutettiin sisäkautta seinän yläosaan. Rakenneavaus toteutettiin tilaan, jossa on läh-
tötietojen perusteella ollut kattovuotoja. 
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Ulkoseinä tilassa 221 
1. Tasoite ja maali 
2. Betoni 150 mm 
3. Lämmöneriste 150 mm 
4. Tuuletusväli 
5. Tiilimuuraus 

 
 

 
Kuva 142. Ulkoseinä tilassa 221 

Havainnot: 
• Mineraalivillaeristeestä otetussa mikrobinäytteessä havaittiin heikko viite mikrobivaurioitumi-

sesta. (näyte 17). 
• Eristetilan kosteuspitoisuus oli normaalilla tasolla. 

 
Kosteusmittaukset  
Ulkoseinärakenteiden rakenneavausten yhteydessä rakenteista mitattiin kosteuspitoisuuksia. Tulokset 
on esitetty taulukossa 8. Mittauspisteiden sijainnit on esitetty liitteessä 1 
 
Taulukko 8. Kosteusmittaustulokset. Poikkeavat tulokset on lihavoitu. 

Mittauspiste Sijainti ja pintamateriaali Lämpötila 
T (°C) 

Suhteellinen 
kosteus 
(RH %) 

Abs 
(g/m3) 

 Sisäilma 20,5 31,3 5,59 

RA 10 Lämmöneriste, tila 221 18,9 47,0 7,6 

RA 11 Lämmöneriste, tila 239 17,1 34,3 5,00 

Merkkiainekokeet 
Ulkoseinärakenteisiin tehtiin merkkiainekokeita yhteensä 2 kpl. 
Tilat alipaineistettiin rakennuksen omalla ilmanvaihtolaitteistolla noin 12 Pa alipaineeseen merk-
kiainekokeiden suorituksen ajaksi. 
 
Tila L221 

• Merkkiainekaasu syötettiin seinän eristetilaan 
• Merkkiainekokeessa ei havaittu ilmavuotoreittejä. 

 
Tila L239 

• Merkkiainekaasu syötettiin seinän eristetilaan 
• Tilassa havaittiin merkkiainetutkimuksissa ilmavuotoreittejä seinärakenteen liitoskohdista: 

o Seinärakenteen vasemmalla puolella olevista avoimista rei’istä 
o Seinän sisäverhouslevyn liitoskohdan haljenneesta saumasta pilarin vierellä 
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Kuva 143. Ilmavuotoreittejä tilan L239 seinän liitoskohdassa ja reikien kautta. Keltaisella nuolen kohdalla on   
merkkiainekaasun syöttökohta. 

Materiaalinäytteet 
Ulkoseinärakenteista otettiin materiaalinäytteitä yhteensä 2 kpl. 
 
Taulukko 9. Materiaalinäytteiden mikrobianalyysin tulosten tulkinnat. Poikkeavat tulokset on lihavoitu. 

Näyte Materiaali Rakennusosa Tila Tuloksen tulkinta 

16 RA 12 Mineraalivilla Ulkoseinä, lämmöneriste L239 Heikko viite vauriosta 

17 RA 13 Mineraalivilla Ulkoseinä, lämmöneriste L221 Heikko viite vauriosta 

 
5.2.3 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 
 
1970-luvun osa 
Ulkoseinä on tiili-villa-tiili-rakenteinen. Ulkoseinän rakenteeseen ei ole suunniteltu erillisiä tuuletusrako-
ja. 
Rakennuksen räystäsrakenne ei suojaa julkisivua kastumiselta, mikä on havaittavissa julkisivun ylä-
osan pesubetonisen elementin alareunan kostumisena sekä julkisivumuurauksen tiilten paikallisina 
lohkeamisina. Julkisivun kosteana pysymistä edistää myös rakennuksen vierellä oleva kasvillisuus. 
Ulkoseinärakenteissa havaittiin kylmiä kohtia lähinnä nurkkaliitosten ja liittyvien rakenteiden, kuten 
ikkunoiden, läheisyydessä. Osin kylmät kohdat johtuvat ulkoseinän alaosan kostuneesta lämmöneris-
teestä, minkä eristyskyky on heikentynyt ja osittain todennäköisesti hieman puutteellisesta läm-
möneristyksestä ikkunoiden karmien kiinnityspuiden kohdalla/läheisyydessä. 
Ulkoseinän alaosaan tehdyistä rakenneavauksista havaittiin lämmöneristyksen alaosan olevan noin 
150 mm lattiapintaa alempana. Maanpinta rakennuksen ympärillä on noin lattiapinnan tasalla, joten 
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lämmöneristyksen alaosa on maanpinnan alapuolella ja siihen kohdistuu huomattavaa kosteusrasitus-
ta maaperästä. Ulkoseinärakenteen alaosaan tehdyistä rakenneavauksista ja niistä otetuista materiaa-
linäytteissä havaittiin kaikkien näytteiden osalta mikrobivaurioitumista. 
Ulkoseinien lämmöneristeiden joukossa havaittiin rakenneavausten yhteydessä jyrsijöiden ulostetta 
sekä kuolleita muurahaisia. Molemmista on aiheutunut paikallista vaurioitumista lämmöneristeisiin. 
Ulkoseinän alaosien lämmöneristetiloissa havaittiin korkeita kosteuspitoisuuksia, mikä viittaa maape-
rästä kapillaarisesti nousevaan, ulkopuolelta tulevaan kosteusrasitukseen sekä rakenteen alaosaan 
tuulettumattomuudesta kertyvään kosteuteen, mikä on aiheuttanut lämmöneristeisiin sekä läm-
möneristetilan alaosassa oleviin puurakenteisiin vaurioitumista. Lämmöneristetilan alaosassa on puu-
rakenteita ikkunoiden ja betonipilarien läheisyydessä, puut ovat osittain ilmeisesti rakennusaikaisia 
tuki-/kiinnityspuita tai vastaavia. Epäpuhtauksien pääsy lämmöneristetilasta sisäilmaan rakenteiden 
liitoskohtien kautta on havaintojen ja ilmanpitävyystutkimuksen mukaisesti todennäköistä sisätilojen 
ollessa alipaineisia ulkoilmaan nähden. 
Valopihan ikkunarakenteen kohdalle tehdyssä rakenneavauksessa havaittiin vedenvalumajälkiä sekä 
pieni lahoamakohta ikkunan alapuolisessa puurakenteessa. Veden aiheuttamat vauriot ovat muodos-
tuneet alkuperäisten ikkunoiden aikana. Rakenneavauskohdalla havaitut kohonneet kosteuspitoisuu-
det johtuvat ulkoseinärakenteen nurkkaliitoksen puutteellisesta lämmöneristyksestä puurakenteista 
johtuen, mikä alentaa liitoskohdan lämpötilaa. Kosteutta liitoskohtaan pääsee myös kapillaarisesti 
maaperästä nousemalla, kuten muissakin ulkoseinärakenteissa. 
Ulkoseinien sisäpuolisissa osissa havaittiin paikoin halkeamia rakenteiden liitoskohdissa ja niiden 
läheisyydessä. Sisätilojen ollessa alipaineisia ulkoseinärakenteista pääsee kulkeutumaan epäpuhta-
uksia sisätiloihin. Ilmavirtauksia havaittiin myös osassa tehdyistä merkkiainekokeista. 
Ikkunat on uusittu 1990-luvun laajennustöiden yhteydessä MSEAL-ikkunoiksi. Ikkunoiden ulkopuolis-
ten pellitysten reunoja ei ole tiivistetty ja niistä on mahdollista päästä osittain sadevettä rakenteisiin. 
Ikkunoiden vesipellityksistä ohjautuu paikoin vettä julkisivurakenteeseen, mistä aiheutuu ylimääräistä 
kosteusrasitusta julkisivurakenteelle. Kosteusrasitus on aiheuttanut osittain julkisivussa olevien jälkien 
perusteella tiilien ulkopintojen lohkeamia. 
Tutkimushetkellä havaittiin osan ikkunoiden ulkopuitteista olevan auki, jolloin ikkunoiden puitteiden 
väliin pääsee sadevettä, mikä aiheuttaa riskin ikkunoiden rakenteiden vaurioitumiseen ja veden pää-
syn seinän sisäpintaan, johon voi muodostua kosteusvaurioitumista. 
 

Toimenpide-ehdotukset 
• Julkisivuverhouksen ja lämmöneristeen uusiminen  
• Julkisivupellitysten vedenohjautuvuuden parantaminen 
• Tarpeettomien puurakenteiden poistaminen lämmöneristetilan pohjalta ja säilytettävien kor-

vaaminen kosteutta kestävällä materiaalilla 
• Sisäpuolisten rakenteiden liitoskohtien tiivistäminen (mm. ikkunaliitokset) 
• Kasvillisuuden poistaminen rakennuksen vierustalta 
• Julkisivuun liittyvien pellitysten reunojen tiivistäminen elastisella massalla 
• Ikkunoiden ulkopuitteiden lukitusten varmistaminen tilojen käyttäjiä ohjeistamalla 

 
1980-luvun osa 
Ulkoseinä on tiili-villa-tiili-rakenteinen. Ulkoseinän rakenteeseen on suunniteltu tuuletusrako ja tiilimuu-
rauksen alaosaan on asennettu sähköputkia tuuletukselle. Tuuletusputkien sijainti on kuitenkin noin 
400-500 mm lämmöneristyksen alaosaa ylempänä, jolloin tuuletus ei toimi täysin tarkoituksensa mu-
kaisella tavalla. 
Rakennuksen räystäsrakenne ei suojaa julkisivua kastumiselta, mikä on havaittavissa julkisivun ylä-
osan pesubetonisen elementin alareunan kostumisena. Julkisivun paikallista kastumista ja vaurioitu-
mista on aiheuttanut myös muun muassa alapohjan tuuletusputkien hatuista roiskuva vesi. 
Ulkoseinän alaosaan tehdystä rakenneavauksesta havaittiin lämmöneristyksen alaosan olevan noin 
200 mm lattiapintaa alempana. Maanpinta rakennuksen ympärillä on noin lattiapinnan tasalla, joten 
lämmöneristyksen alaosa on maanpinnan alapuolella, jolloin siinä on vastaavanlaisia puutteita tuule-
tuksen suhteen kuin 1970-luvun osallakin ja lämmöneristyksen alaosaan kertyy kosteutta tuulettumat-
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tomuudesta johtuen. Ulkoseinärakenteen alaosaan tehdystä rakenneavauksesta ja siitä otetusta mate-
riaalinäytteessä havaittiin viitteitä mikrobivaurioitumista. 
Ulkoseinän rakenteesta ei ole purettu alkuperäistä julkisivumuurausta ja lämmöneristystä 2000-luvun 
laajennustöiden yhteydessä. Nykyisin väliseinänä olevaan entiseen ulkoseinään tehdyssä raken-
neavauksesta havaittiin viitteitä mikrobivaurioitumisesta. Vanhat rakenteet on peitetty uusilla rakenteil-
la, mutta liitoskohtia ei ole tiivistetty, joten epäpuhtauksien pääsy rakenteesta sisäilmaan on mahdollis-
ta. Ulkoseinärakenteena aiemmin toimineeseen rakenteeseen on todennäköisesti muodostunut vähin-
tään ulkoilmaan aiemmin yhteydessä olleisiin osiin eriasteista mikrobikasvustoa, mistä aiheutuu riski 
sisäilman laadun heikentymiselle, mikäli rakenteista pääsee sisäilmaan epäpuhtauksia halkeamien tai 
vastaavien kautta. 2000-luvun laajennusosan puolella havaittiin tiivistämättömiä liitoskohtia muun mu-
assa ikkunapenkkien/-lautojen kohdissa, joista on mahdollista päästä epäpuhtauksia sisäilmaan. Il-
manpitävyystutkimuksen mukaisesti ulkoseinärakenteiden lämmöneristetiloista on ilmayhteyksiä si-
säilmaan rakenteiden liitosten sekä avointen läpivientien kautta, joten epäpuhtauksien pääsy sisäil-
maan on todennäköistä sisätilojen ollessa ulkoilmaan nähden alipaineisia. 
Ikkunat on uusittu osittain 1990-luvun laajennustöiden yhteydessä MSEAL-ikkunoiksi. Ikkunoiden ul-
kopuolisten pellitysten reunoja ei ole tiivistetty ja niistä on mahdollista päästä osittain sadevettä raken-
teisiin, kuten myös alkuperäisten ikkunoiden osalta. Ikkunoiden vesipellityksistä ohjautuu paikoin vettä 
julkisivurakenteeseen, mistä aiheutuu ylimääräistä kosteusrasitusta julkisivurakenteelle. 
 

Toimenpide-ehdotukset 
• Julkisivuverhouksen ja sokkelirakenteen uusiminen lämmöneristeineen  
• Vanhojen ikkunoiden uusiminen  
• Julkisivupellitysten vedenohjautuvuuden parantaminen 
• Puuikkunoiden ja niihin liittyvien rakenteiden/listoitusten tiivistäminen 
• Ulkoseinän liitoskohtien ja läpivientien sisäpuolinen tiivistäminen 
 

 
1990-luvun osa 
Ulkoseinä on tiili-villa-betoni-rakenteinen. Ulkoseinän rakenteeseen on suunniteltu tuuletusrako ja 
tiilimuurauksen alaosaan on jätetty tiilien pystysaumoihin tuuletusaukkoja. Tuuletusaukot sijaitsevat 
tiilimuurauksen toisessa kerroksessa, jolloin tiilimuurauksen taustapinnalle viistosateella tiilien lävitse 
imeytyvä kosteus voi kerääntyä haitallisesti tiilimuurauksen ensimmäisen kerroksen taakse vedenoh-
jainbitumikermin päälle puuttuvien vedenpoistoaukkojen vuoksi. 
Rakennuksen räystäsrakenne ei suojaa julkisivua kastumiselta, mikä on havaittavissa julkisivun ylä-
osan pesubetonisen elementin pintaa pitkin tiilimuurauksen yläosaan valuvan veden aiheuttamina 
jälkinä.  Julkisivun paikallista kastumista ja vaurioitumista on aiheuttanut myös muun muassa alapoh-
jan tuuletusputkien hatuista roiskuva vesi. 
Ikkunoiden ulkopuolisissa osissa on käytetty UV-säteilyn vaikutuksesta haurastuvaa vaahtomuovia tai 
vastaavaa, mikä ei toimi enää tarkoituksensa mukaisella tavalla ja avoimista liitoskohdista on mahdol-
lista päästä sadevettä rakenteen sisäpuolelle. 
Ikkunoiden sisäpuoliset liitokset on tiivistetty elastisella massalla, joten epäpuhtauksien pääsy sisäil-
maan kyseisistä liitoskohdista on epätodennäköistä. Ilmanpitävyystutkimuksessa havaittiin kuitenkin 
vuotoilmavirtauksia ulkoseinien ja alapohjan välisestä liitoksesta, joten epäpuhtauksien pääsy sisäil-
maan on mahdollista. 
 

Toimenpide-ehdotukset 
• Tiilimuurauksen yläosan vedenohjautuvuuden parantaminen 
• 1970-luvun osaan liittyvän liitoskohdan pellitysten vedenohjautuvuuden parantaminen sisäpi-

halla 
• Ikkunoiden ulkopuolisten tiivistemassausten uusiminen ja pellitysten liitosten tiivistäminen 
• Ulkoseinien ja alapohjan liitoskohdan tiivistäminen 
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2000-luvun osa 
Ulkoseinä on pääosin tiili-villa-betoni-rakenteinen. Ulkoseinän rakenteeseen on suunniteltu tuuletusra-
ko ja tiilimuurauksen alaosaan on jätetty tiilien pystysaumoihin tuuletusaukkoja. Tuuletusaukot sijaitse-
vat paikoin maanpinnan läheisyydessä, joten ulkopuolisten pintavesien pääsy rakenteen sisäosien 
lämmöneristeeseen on mahdollista erityisesti suunnitelmissa esitetyn lämmöneristeen pintaan noste-
tun vedenohjainbitumikermin puuttumisen vuoksi. Kermi on mahdollisesti asennettu/nostettu läm-
möneristekerrosten väliin tai sisäpuolisen betonirakenteen ulkopintaan, mutta se ei estä tällöin läm-
möneristeen alaosan kostumista mahdollisen rakennuksen vierustalle muodostuvan lammikoitumisen 
johdosta.  
Ulkoseinän alaosan tiilijulkisivurakenne on jo lähtökohtaisesti suunniteltu ja toteutettu virheellisesti 
alkamaan liian läheltä maanpintaa, mistä on aiheutunut tiilimuurauksen alaosan kostumista roiskeve-
destä sekä riski lämmöneristeen alaosan kostumiselle. Muuraus tulee vaurioitumaan enemmän tule-
vaisuudessa, mikäli se pysyy lähes jatkuvasti kosteana. 
Rakennuksen räystäsrakenne ei suojaa julkisivua kastumiselta, jolloin julkisivun pintaan voi muodos-
tua tulevaisuudessa paikallisia jäkäläkasvustokohtia, mitkä edesauttavat pintojen kosteana pysymistä. 
Tilaan 239 tehdyssä ulkoseinän rakenneavauksessa havaittiin puurankaisessa seinässä höyrynsulku-
muovin ulkopuolella olevan aluskatemuovi. Aluskate on asennettu rakenteeseen mahdollisesti vuoto-
vedenohjauksen takia. Riskinä on kuitenkin kosteuden kertyminen kahden tiiviin pinnan väliin ja sen 
aiheuttamat haitat. Tutkimushetkellä muovien välissä ei kuitenkaan havaittu kosteutta. Seinäraken-
teesta otetussa materiaalinäytteessä havaittiin viite mikrobivaurioitumisesta. Seinärakenteeseen teh-
dyssä merkkiainekokeessa havaittiin ilmavuotoreittejä avoimista rei’istä sekä sisäverhouslevyjen liitos-
kohdasta pilariin, joten epäpuhtauksien pääsy sisäilmaan on todennäköistä. Sisäverhouslevyn reikien 
kautta on mahdollista päästä myös mineraalivillakuituja sisäilmaan, joita havaittiin mineraalivillakuitu-
jen näytteenottojen yhteydessä (kts. 6.4 Epäpuhtausmitttaukset (VOC, mineraalivillakuidut ja radon)).  
Betonirakenteisen seinän mineraalivillasta otetussa materiaalinäytteessä havaittiin viite mikrobivau-
riosta. Epäpuhtauksien pääsy sisäilmaan on mahdollista elementtien ja niihin liittyvien rakojen sekä 
halkeamien kautta. Tilaan, josta materiaalinäyte otettiin, ei havaittu merkkiainekokeessa ilmavuotoreit-
tejä sisäilmaan lämmöneristetilasta. Ilmanpitävyystutkimuksessa ei havaittu tutkittujen tilojen osalta 
ilmavuotoreittejä ulkoseinästä sisäilmaan. 
Ikkunoiden ulkopuolisten peitelistoitusten ja vesipeltien reunoja ei ole tiivistetty, jolloin avoimista liitos-
kohdista voi päästä vettä rakenteisiin. 
Ikkunoiden sisäpuoliset liitokset on tiivistetty elastisella massalla, joten epäpuhtauksien pääsy sisäil-
maan kyseisistä liitoskohdista on epätodennäköistä. 
 

Toimenpide-ehdotukset 
• Julkisivujen pellitysten osittainen vedenohjautuvuuden parantaminen roiskeveden osalta (ka-

tokset) 
• Rakennuksen vierustalle roiskuvan veden ja julkisivumuurauksen alaosaan kulkeutuvan kos-

teuden/veden estäminen (maanpinnan muokkaus) 
• Sisäpuolisten halkeamien ja reikien tiivistyskorjaus 
• Ikkunoiden ulkopuolisten pellitysten reunojen tiivistäminen 
 

 
 

5.3 Välipohjat, väliseinät ja pintarakenteet 
5.3.1 Rakenne 

• Rakennuksen väliseinät ovat pääasiassa tiilimuurattuja tai levyväliseiniä. Hormikoteloinnit ovat 
levyrakenteisia. Alakatot ovat pääosin alaslaskettuja kipsilevykattoja tai akustolevytettyjä. 
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5.3.2 Havainnot ja mittaustulokset 
5.3.2.1 1970-luvun osa 
Yleiskatselmointi 
Alakatot ja alaslaskut 

• Alaslaskuja on paikoin rikkoutunut tai niitä on poistettu alakattorakenteesta. Levyissä olevista 
aukoista ja poistettujen akustolevyjen aiheuttamista aukoista on mahdollista päästä mineraali-
villakuituja sisäilmaan. 

• Akustolevyissä on jälkiä kattovuodoista. 
• Mineraalivillaiset yläpohjaan liimalla kiinnitetyt akustolevyt ovat reunoistaan avoimia ja mah-

dollistavat villakuitujen pääsyn sisäilmaan. 
• Alaslaskujen yläpuolella on pinnoittamattomia talotekniikan villaeristeitä. 

 

 
Kuva 144. Uusittujen alaslaskujen yläpuolella havaittiin 
vanhoja akustolevyjä. 

 
Kuva 145. Alakatoissa ja alaslaskuissa on jälkiä vesi-
vuodoista tilassa18 

 
Kuva 146. Alakattojen yläpuolella olevien putkien eristeenä 
on käytetty pinnoittamatonta mineraalivillaa. 

 
Kuva 147. Alakattojen yläpuolella olevien putkien päällä on 
paikoin runsaasti pölykertymää. 

Väliseinät ja tilapinnat 
• Väliseinien liitoskohdissa on paikallisia halkeamia ja epätiiveyskohtia, jotka voivat aiheuttaa 

painesuhteiden muutoksia tilojen välillä ja hankaloittaa ilmanvaihdon säätöä. 
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Kuva 148. Pilarin ja seinän liitoskohdat ovat auenneet tilassa 
16 

 
Kuva 149. Tiiliseinien liitoksessa on epätiiveyskohtia. 

 
Kuva 150. Tilassa 54 olevan lämpöpumpun viemäriputken 
liitokset on tiivistetty teipillä. 

 

Rakenneavaukset 

Väliseiniin ja alakattoihin toteutettiin rakenneavauksia seuraavasti: 

• Väliseinät 2 kpl 
• Hormirakenteet 2 kpl 

 

Hormit, RA20 ja RA21 

• Hormirakenteiden avauksissa havaittiin lattian pesuvesien kastelleen ja vaurioittaneen puura-
kenteisia hormeja. Hormirakenteista otettujen materiaalinäytteiden perusteella puurakenteissa 
on vahva viite vaurioitumisesta (näyte 25). 
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Kuva 151. RA 21, Hormirakenteen avaus käytävällä. 

 
Kuva 152. RA 20, Hormin rakenteissa on viitteitä kosteuden 
pääsystä puuosiin ja levytyksiin. 

 
Rakenneavaus 7, laajennusosan vastainen väliseinä, tila 01 
Tilan 01 ja 1980-luvun laajennusosan väliseen seinään toteutettiin rakenneavaus. Rakenneavauskoh-
ta valittiin rakenteessa mahdollisesti olevan kosteusvaurioriskin vuoksi. 

Havainnot: 
• 1970-luvun vanhasta ulkoseinärakenteesta on purettu vanhat lämmöneristeet ja julkisivumuu-

raus 1980-luvun osan rakentamisen yhteydessä. Vanhasta rakenteesta on jäljellä sisäpuolen 
tiilimuuraus. 

• Rakenteessa ei havaittu vaurioita. 
 

 
Kuva 153. RA 7, väliseinärakenteesta on purettu vanhat 
eristeet. Seinän toisella puolella on kaapiston taustalevytys. 

 

 
Rakenneavaus 8, vanha ulkoseinä, nykyinen väliseinä, tila 15 
Rakenneavaus toteutettiin sisäkautta seinän alaosaan. Rakenneavauskohta valittiin rakenteessa ole-
van kosteusvaurioriskin perusteella. 
  



Sisäilma-, rakenne- ja kosteustekninen kuntotutkimus 
Gesterbyn koulukeskuksen A-rakennus 18.4.2018 
WO-00550582 67(138)  
 

 
 
Inspecta Oy Käyntiosoite Y-tunnus   
PL1000 (Sörnäistenkatu 2) Sentnerikuja 3 1787853-0   
00581 Helsinki, Finland 00440 Helsinki, Finland 
Tel. 010 521 600 www.inspecta.fi 
asiakaspalvelu@inspecta.com  

Ulkoseinä, tila A15 
1. Maali 
2. Tiili 130 mm 
3. Lämmöneriste 125 mm 
4. Betoni 

 

 
Kuva 154. Rakenneavaus RA 8. 

Havainnot: 
• Seinän lämmöneristetilan alapinta on noin 150 mm lattia- ja maanpintaa alempana. 
• Mineraalivillaeristeen alaosasta ja puurakenteesta otetuissa mikrobinäytteissä havaittiin viittei-

tä mikrobivaurioitumisesta. (näytteet 10 ja 11). 
• Lämmöneristetilan suhteellinen kosteus ja puurakenteen kosteuspitoisuus ovat normaalilla ta-

solla. 
 

 
Kuva 155. Lämmöneristeessä on havaittavissa hieman 
tummentumaa. 

 
Kuva 156. Puurakenteen alaosassa on havaittavissa hieman 
tummentumaa. 

 

Materiaalinäytteet 
Rakennusmateriaaleista otettiin yhteensä 3 kpl materiaalinäytteitä mikrobianalysoitavaksi.  
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Taulukko 10. Materiaalinäytteiden mikrobianalyysin tulosten tulkinnat. 
Näyte Materiaali Rakennusosa Tila Tuloksen tulkinta 

10 RA8 Villaeriste Väliseinä A15 Heikko viite vauriosta 

11 RA8 Ikkunan pys-
tykarmi 

Väliseinä A15 Heikko viite vauriosta 

25 RA 20 Alajuoksu Hormin seinärakenne A10 Vahva viite vauriosta 

 

5.3.2.2 1980-luvun osa 
Yleiskatselmointi 
Alakatot ja alaslaskut 

• Alaslaskuissa havaittiin yksittäisiä vuotojälkiä, jotka ovat mahdollisesti syntyneet aikaisempien, 
jo korjattujen kattovuotojen johdosta. 

 

 
Kuva 157. Alaslaskuissa vuotojälkiä teknisen työn käytäväl-
lä. 

 
Kuva 158. Vuotojälkiä alaslaskuissa. 

 
Väliseinät ja tilapinnat 

• Väliseinissä havaittiin voimakkaita jälkiä tilojen välisistä ilmavuodoista. 
•  

 
Kuva 159. Alaslaskuissa vuotojälkiä teknisen työn käytäväl-
lä. 
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Rakenneavaukset 

Rakenteisiin toteutettiin rakenneavauksia seuraavasti: 

• Hormirakenteet 1 kpl 
 
Hormit, RA 22 

• Hormeissa havaittiin jälkiä hormin puurakenteiden kastumisesta.  
• Hormien liitoskohtia ei ole tiivistetty. 

 

 
Kuva 160. Hormiavaus RA 22 käytävällä. 

 
Kuva 161. Hormin rakenteet ovat vaurioituneet pesuvesien 
pääsystä rakenteeseen. 

5.3.2.3 1990-luvun osa 
Yleiskatselmointi 

• Rakennuksen pintarakenteissa ei havaittu normaalista poikkeavaa. 
 

Rakenneavaukset 

Rakenteisiin toteutettiin rakenneavauksia seuraavasti: 

• Hormirakenteet 1 kpl 
 
Hormit 

• Hormien levyrakenteet ovat pistokoeluontoisten avausten (RA 19) perusteella vaurioituneet 
pesuvesien pääsystä rakenteeseen. Tilan 105 hormista otettujen materiaalinäytteiden perus-
teella kipsilevyissä (näyte 24) sekä muovimattopinnoitteessa (näyte 23) on vahvat viitteet mik-
robivaurioitumisesta. 
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Kuva 162. Hormikotelon RA 19 levyrakenteissa on voima-
kasta tummentumaa. 

 
Kuva 163. Myös sisäpuolella on jälkiä kosteuden aiheutta-
mista vaurioista levyrakenteissa. 

 
Materiaalinäytteet 

Näyte Materiaali Rakennusosa Tila Tuloksen tulkinta 

23 RA 19 Muovimatto Alapohja Tila 105 Vahva viite vauriosta 

24 RA 19 Kipsilevyn 
taustapaperi 

Hormin seinärakenne Tila 105 Vahva viite vauriosta 

 

5.3.2.4 2000-luvun osa 
Yleiskatselmointi 
Alaslaskut ja alakatot 

• Alaslaskut ja akustolevyt ovat reunoiltaan pinnoittamattomia mineraalivillaeristelevyjä. Alas-
laskujen yläpuolisissa pistokoeluontoisissa tarkastuksissa havaittiin myös levypalasia akustiik-
kalevyjen yläpuolella. 
 

 
Kuva 164. Alaslaskut on toteutettu reunoistaan pinnoittamat-
tomilla akustiikkalevyillä. 

 
Kuva 165. Akustiikkalevyjen palasia on jäänyt alaslaskujen 
yläpuolelle. 

Väliseinät ja tilapinnat 
• Luokkatilojen lattiapinnoitteena toimivassa linoleumipinnoitteessa havaittiin halkeamia ja epä-

tiiveyskohtia seinäliitoksissa. Linoleumi on nostettu seinälle jalkalistaksi. 
• 1 kerroksen muoviset jalkalistat ovat paikoin irti alustastaan. 
• Väliseinärakenteissa on yksittäisiä halkeamia ja liikuntasaumoja on auennut. 
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Kuva 166. Jalkalistat ovat irti alustastaan. 

 
Kuva 167. Linoleumipinnoitteissa on halkeamia seinän 
liitoskohdissa. 

 
 
5.3.3 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 
1970-luvun osa 
Alkuperäiset alaslaskut ja akustovillat ovat vaurioituneet kiinteistön kattovuodoista ja niihin on muodos-
tunut kosteusjälkiä. Paikoin alaslaskuja ja akustolevytyksiä on vaihdettu uusiin. Osa levyistä on peitet-
ty uusitulla alaslaskulla. Vanhat akustolevyt ovat reunoilta avoimia mineraalivillalevytyksiä, mineraali-
villaisista akustolevyistä on mahdollista päästä mineraalivillakuituja sisäilmaan.  
Myös kuitunäytteissä (kts. 6.4 Epäpuhtausmittaukset (VOC, mineraalivilakuidut ja radon)) havaittiin 
kuitupitoisuuksien ylittävän toimenpiderajan ja viittaavat teollisten villakuitujen pääsystä sisäilmaan sen 
laatua heikentävissä määrin. Alaslaskuissa ja akustiikkalevyissä olevat vuotojäljet aiheuttavat myös 
esteettistä haittaa ja näin ollen heikentävät tilojen käyttömukavuutta. 
Tilapinnoilla ja väliseinissä on yksittäisiä halkeamia sekä auenneita rakenteiden liitoksia. Epätiiveys-
kohdista aiheutuvat paine-erot tilojen välillä hankaloittavat ilmastoinnin säätöä luokkatiloissa. 1980-
luvun osan sekä kirjaston välinen seinä on aikaisemmin toiminut ulkoseinärakenteena. Rakenteeseen 
on jätetty vanhat lämmöneristeet ja väliseinän alajuoksu kulkee lattiapintaa alempana. Rakenteeseen 
toteutetusta avauksesta otettujen materiaalinäytteiden perusteella eristeissä on viitteitä mikrobivaurioi-
tumisesta, joiden vuoksi rakenteen epätiiveyskohtien kautta on riski sisäilman laadun heikentymiselle. 
Kiinteistön hormit ovat puurunkoisia ja levyverhoiltuja. Lattiapinnoitteita ei ole nostettu hormiseinämän 
alaosan päälle ja liitos lattiaan on peitetty jalkalistalla. Käytävillä ja luokissa käytetyt pesuvedet muun 
muassa kausipesujen yhteydessä sekä mahdolliset putken pintaan kondensoitunut kosteus ovat kul-
keutuneet lattiapinnoilta hormien puu- ja levyrakenteisiin ja aiheuttaneet rakenteiden vaurioitumista. 
Hormirakenteista otetun materiaalinäytteen perusteella hormien puurakenteet ovat mikrobivaurioitu-
neet. Epäpuhtauksien ja hajujen pääsy sisäilmaan on ilmeistä hormien liitoskohtien ollessa tiivistämät-
tömiä sekä hormien sijaitessa sisätiloissa. 
Tilassa 54 olevan lämpöpumpun viemäriputken liitoksia on tiivistetty teipillä, mistä saattaa aiheutua 
sisäilmaan viemäristä peräisin olevia hajuja. 
 

Toimenpide-ehdotukset: 
• Hormikotelointien uusiminen 
• Alaslaskujen taakse jääneiden vanhojen akustiikkalevyjen poisto 
• Alakatoissa olevien putkien mineraalivillaeristeiden pinnoitus 
• Vaurioituneiden uusittujen alaslaskulevytysten uusiminen 
• Väliseinärakenteiden liikuntasaumojen elastisten massojen uusiminen 
• Väliseinärakenteina toimivien vanhojen ulkoseinärakenteiden uusiminen 
• Tilan 54 viemäriputken liitosten asianmukainen tiivistys 
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1980-luvun osa, käsityötilat 
Myös käsityön laajennusosalla havaittiin alaslaskujen vaurioituneen vanhoista kattovuodoista. Lisäksi 
alaslaskujen yläpuolelta tarkasteltuna myös ontelolaatoissa on valumajälkiä, jotka viittaavat vanhoihin 
kattovuotoihin. Vuotojäljet heikentävät tilojen käyttömukavuutta aiheuttaen esteettistä haittaa. 
Väliseinärakenteiden epätiiveyskohdat aiheuttavat paine-eroja tilojen välillä ja vaikeuttavat ilmanvaih-
don säätöä. 1970-luvun osan puolelta laajennusosan ja vanhan seinän liitoskohtaan toteutetusta ra-
kenneavauksesta havaittiin seinärakenteen koostuvan ainoastaan tiilimuurauksesta ja vanhat ulkosei-
nän eristeet on poistettu. 
Lattiapinnoitteita ei ole nostettu suojaamaan hormikotelointien alaosia ja pesuvedet ovat kastelleet 
sekä vaurioittaneet hormin puurakenteita. Hormien vaurioituneista rakenteista on mahdollista päästä 
epäpuhtauksia sisäilmaan tiivistämättömien liitoskohtien kautta. 
 

Toimenpide-ehdotukset: 
• Väliseinärakenteina toimivien vanhojen ulkoseinärakenteiden uusiminen 
• Vaurioituneiden alaslaskulevytysten uusiminen 
• Hormikotelointien uusiminen 
• Väliseinien liikuntasaumojen uusiminen ja rakenteiden liitosten tiivistäminen 
• Väliseinärakenteina toimivien vanhojen ulkoseinien liitosten tiivistäminen 

 
 
1990-luvun osa 
Tilapinnoilla ei yleiskatselmoinnin perusteella ole merkittäviä vaurioita tai sisäilman laatua heikentäviä 
tekijöitä. 1970-luvun osan puolelta toteutetussa rakenneavauksessa havaittiin nykyisessä väliseinära-
kenteessa olevan viitteitä rakenteen materiaalien mikrobivaurioista. Rakenteesta on mahdollista pääs-
tä epäpuhtauksia sisäilmaan rakenteiden liitoskohdista ja näin ollen heikentää 1990-luvun osan si-
säilman laatua. 
Kiinteistön hormikotelot ovat metallirunkoisia ja levyverhoiltuja. Lattiapinnoitteita ei ole nostettu hormi-
seinämän alaosan päälle ja liitos lattiaan on peitetty jalkalistalla. Käytävillä ja luokissa käytetyt pesu-
vedet muun muassa kausipesujen yhteydessä ovat ajautuneet hormien rakenteisiin ja aiheuttaneet 
rakenteiden vaurioitumista. Hormirakenteista otetun materiaalinäytteen perusteella hormien levyraken-
teet ovat mikrobivaurioituneet. 
 

Toimenpide-ehdotukset: 
• Hormikotelointien uusiminen 
• Väliseinien liikuntasaumojen uusiminen ja rakenteiden liitosten tiivistyskorjaukset 

 
2000-luvun osa 
Alaslaskut on toteutettu reunoistaan avoimella mineraalivillaisella akustiikkalevyllä. Alaslaskun yläpuo-
lisissa tiloissa havaittiin myös akustiikkalevyjen palasia. Pinnoittamattomat akustiikkalevyt mahdollista-
vat mineraalivillakuitujen pääsyn alaslaskuista sisäilmaan. Kuitunäytteiden (kts.6.4 Epäpuhtausmitta-
ukset (VOC, mineraalivilla ja radon)), perusteella mineraalivillakuituja esiintyy sisäilmassa ja niistä 
aiheutuu riski sisäilman laadulle. 
Lattiapinnoitteiden halkeamavauriot mahdollistavat pesuvesien pääsyn sekä roiskevesien pääsyn 
vesipisteiden läheisyydessä linoleumipinnoitteiden alle. Riskinä on mikrobikasvuston muodostuminen 
linoleum-mattojen tukikankaaseen sekä kiinnitysliimaan. 
Väliseinärakenteiden läheisyydessä pinnoitteiden halkeamista on myös aistinvaraisesti havainnoituna 
ilmavuotoa tilojen välillä. Ilmavuodot halkeamien kautta mahdollistavat epäpuhtauksien pääsyn sisäil-
maan. 
 

Toimenpide-ehdotukset: 
• Hormikotelointien uusiminen 
• Väliseinien liikuntasaumojen uusiminen ja rakenteiden liitosten tiivistyskorjaukset 
• Vaurioituneiden lattiapinnoitteiden uusiminen 
• Alaslaskujen uusiminen 
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5.4 Vesikatot ja yläpohjat 
5.4.1 Rakenne 
1970-luvun osa 

• Yläpohjarakenteena toimii Nilcon elementti, joissa eristeenä on EPS-eristepalojen avulla koro-
tettu mineraalivillaeriste. Rakennuksen katto on tasakattoinen ja vesikatteena toimii bitumi-
kermi. 

• Lähtötietojen perusteella rakennuksessa on ollut huomattava määrä kattovuotoja, joita on kor-
jattu eri ajanjaksoina. 
 

Yleisimmät rakennetyypit lähtötietojen perusteella: 
Yläpohja ja vesikatto, YP 1 

1. Bitumikermi 
2. Betoninen kansilaatta 50 mm 
3. ilmatila 200 mm tai elementin päissä vil-

la ja paperi 70 mm 
4. (mineraalivilla 70 mm) 
5. mineraalivilla 300 mm 
6. ilmatila 30-50 mm eps-korotus 
7. betonilaatta 30 mm 

 
Kuva 168. Yläpohjarakenne YP1. 

 
1980-luvun osa 

• Yläpohjarakenteena toimii betoninen ontelolaattaelementti. Rakennuksen katto on kallistettu 
kevytsorabetonisella kallistusvalulla ja vesikatteena toimii bitumikermi. 
 

Yleisimmät rakennetyypit lähtötietojen perusteella: 
Yläpohja ja vesikatto, YP 2 

1. Bitumikermi 
2. Mineraalivilla, 70 + 70 mm 
3. Kevytsorabetoninen kallistusvalu 
4. Höyrynsulkukermi 
5. Ontelolaatta 
 

 
Kuva 169. Yläpohjarakenne YP 2. 

 
 
 
1990-luvun osa 

• Yläpohjarakenteena toimii betoninen ontelolaattaelementti. Rakennuksen vesikatto on kallis-
tettu kevytsorakerroksella ja vesikatteena toimii bitumikermi. 
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Yleisimmät rakennetyypit lähtötietojen perusteella: 
Yläpohja ja vesikatto, YP 3 

1. Suojakiveys  #8-16 mm 
2. Bitumikermi 
3. Tasausbetoni, 40 mm 
4. Sitkeä paperi 
5. Kevytsora 300-450 mm, kallistukset 
6. Höyrynsulkumuovi, 0,2 mm 
7. Ontelolaatta, 265 mm 
8. Sisäpuoliset rakenteet 

 
Kuva 170. Yläpohjarakenne YP 3. 

 
 
2000-luvun osa 

• Yläpohjarakenteena toimii betoninen ontelolaattaelementti. Rakennuksen vesikatto on kallis-
tettu kevytsorakerroksella ja vesikatteena toimii bitumikermi. 
 

Yleisimmät rakennetyypit lähtötietojen perusteella: 
Yläpohja ja vesikatto, YP 4 

1. Bitumikermi 
2. Betonivalu, 50 mm 
3. Kevytsora, 500 mm, kallistukset 
4. Ontelolaatta 
5. Sisäpuoliset rakenteet 

 
Kuva 171. Yläpohjarakenne YP 4. 
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5.4.2 Havainnot ja mittaustulokset 
5.4.2.1 1970-luvun osa 
Yleiskatselmointi 
Yläpohjat 

• Nilcon-elementeissä on jälkiä kattovuodoista sekä halkeamia, paikoin elementtien alalaatoissa 
on reikiä, joista on aistinvaraisesti havaittuna ilmavuotoa sisätiloihin päin. 

• Tilassa A50 on yläpohjarakenteen läpi toteutettu avoin putki, josta on ilmayhteys ulkoilmaan ja 
vesikatolle. 

• Katteen pinnalla havaittiin yksittäisiä ruuveja ja nauloja 
 

 
Kuva 172. Yläpohjalaatassa on jälkiä vuodoista. 

 
Kuva 173. Nilcon-elementissä on voimakasta halkeilua. 

 
Vesikatto 

• Vesikatetta on uusittu 2014. Katteessa ei päällisin puolin tarkasteltuna havaittu vuotokohtia. 
• Kattokaivo on toteutettu seinärakenteen läheisyyteen ja tukkeutuessaan voi aiheuttaa sade-

vesien pääsyn seinärakenteeseen. 
• Vesi lammikoituu katteelle ja sadevedet eivät ohjaudu halutulla tavalla vedenpoistojärjestel-

mään. 
 

 
Kuva 174. Yleiskuva vesikatteesta. 

 
Kuva 175. Käynti katteelle tapahtuu valopihalla sijaitsevien 
tikkaiden avulla. 
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Kuva 176. Kattokaivo on toteutettu seinärakenteen läheisyy-
teen. 

 
Kuva 177. Katteella on jälkiä veden lammikoitumisesta. 
Korkeammalle osalle on asennettu lisäkate. 

 
Kuva 178. Katolla olevat luukut on suljettu bitumikermillä. 

 

 
Rakenneavaukset 
Yläpohjarakenteisiin ja vesikattoihin toteutettiin rakenneavauksia seuraavasti: 

• Yläpohja 5 kpl 
 
RA 14, YP, A54 
Luokan A54 yläpohjarakenteeseen toteutettiin alakautta rakenneavaus. Rakenneavaus toteutettiin 
kohtaan, jossa on lähtötietojen perusteella ollut kattovuotoja. Tilassa havaittiin myös vuotojälkiä akus-
tolevyissä. 
 

Yläpohjarakenne tilassa A54 
1. Mineraalivilla 
2. Tuuletusväli + EPS korotuspalat ~50mm 
3. Betoni 30 mm 

 
Kuva 179. Yläpohjarakenne YP 1. 

Havainnot: 
• Yläpohjaontelon suhteellinen kosteus on normaalilla tasolla. 
• Villaeristeestä otetussa materiaalinäytteessä ei ole viitteitä eristeen mikrobivaurioitumisesta 

(näyte 17). 
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RA 15, YP, A88 
Tilan A88 yläpohjarakenteeseen toteutettiin alakautta rakenneavaus. Rakenneavaus toteutettiin koh-
taan, jossa havaittiin jälkiä kosteuden kulkeutumisesta rakenteen läpi sekä halkeamia elementin ala-
pinnassa. Elementtien reuna-alueilla ilmeni myös tummentumakohtia. 
 

Yläpohjarakenne tilassa A88 
1. Mineraalivilla 
2. Tuuletusväli + EPS korotuspalat ~50mm 
3. Betoni 30 mm 

 
Kuva 180. Yläpohjarakenne. 

Havainnot: 
• Yläpohjaontelon suhteellinen kosteus on normaalilla tasolla. 
• Villaeristeestä otetussa materiaalinäytteessä on heikko viite vaurioitumisesta (näyte 19). 

 
RA 16, YP, A04.2 
Tilan A05 yläpohjarakenteeseen toteutettiin alakautta rakenneavaus. Rakenneavauksesta selvitettiin 
yläpohjatilan eristeiden kuntoa aistinvaraisesti sekä tarkentavin tutkimuksin. 
 

Yläpohjarakenne tilassa A04.2 
1. Mineraalivilla 
2. Tuuletusväli + EPS korotuspalat ~50mm 
3. Betoni 30 mm 

 
Kuva 181. Yläpohjarakenne. 

 
Havainnot: 

• Yläpohjaontelon suhteellinen kosteus on normaalilla tasolla. 
• Villaeristeestä otetussa materiaalinäytteessä ei havaittu viitteitä mikrobivaurioista (näyte 20). 
• Tilan seinärakenteiden ja yläpohjan liitoskohdat on tiivistyskorjattu. 

 



Sisäilma-, rakenne- ja kosteustekninen kuntotutkimus 
Gesterbyn koulukeskuksen A-rakennus 18.4.2018 
WO-00550582 78(138)  
 

 
 
Inspecta Oy Käyntiosoite Y-tunnus   
PL1000 (Sörnäistenkatu 2) Sentnerikuja 3 1787853-0   
00581 Helsinki, Finland 00440 Helsinki, Finland 
Tel. 010 521 600 www.inspecta.fi 
asiakaspalvelu@inspecta.com  

 
Kuva 182. Tilan rakenteiden liitokset on tiivistyskorjattu. 

 
Kuva 183. Vanhat akustolevyt ja niiden kiinnitysliimat on 
poistettu yläpohjalaatan alapinnasta. 

 
RA 17, YP, A50 
Tilan A50 yläpohjarakenteeseen toteutettiin alakautta rakenneavaus. Tilan akustolevyt ovat havainto-
jen perusteella uusittuja. 
 

Yläpohjarakenne tilassa A50 
1. Mineraalivilla 
2. Tuuletusväli + EPS korotuspalat ~50mm 
3. Betoni 30 mm 

 
Kuva 184. Yläpohjarakenne. 

 
Havainnot: 

• Yläpohjaontelon suhteellinen kosteus on normaalilla tasolla. 
• Villaeristeestä otetussa materiaalinäytteessä ei havaittu viitteitä mikrobivaurioista (näyte 21). 

 
RA 18, YP, A49 
Tilan A49 yläpohjarakenteeseen toteutettiin alakautta rakenneavaus. Yläpohjalaatassa havaittiin laa-
tan läpi kulkeutuvaan kosteuteen viittaavaa kalkkihärmettä. 
 

Yläpohjarakenne tilassa A54 
1. Mineraalivilla 
2. Tuuletusväli + EPS korotuspalat ~50mm 
3. Betoni 30 mm 

 
Kuva 185. Yläpohjarakenne. 
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Havainnot: 
• Yläpohjaontelon suhteellinen kosteus on normaalilla tasolla. 
• Villaeristeestä otetussa materiaalinäytteessä ei havaittu viitteitä mikrobivaurioista (näyte 21). 
• Yläpohjalaatan läpi on toteutettu läpivientejä peltikanavalla. Kanava on tulpattu polyure-

taanieristeellä. 
• Yläpohjalaatan alapinnassa on vanhoja akustolevytyksiä ja jäämiä niiden liimausaineista. Le-

vyjen reunat ovat avonaisia ja mahdollistavat kuitujen pääsyn sisäilmaan. 
 

 
Kuva 186. Yläpohjalaatan alapinnassa on vanhoja akustole-
vytyksiä. 

 
Kuva 187. Laatan läpivienti on tulpattu polyuretaanilla. 

 
Materiaalinäytteet 

Näyte Materiaali Rakennusosa Tila Tuloksen tulkinta 

18 YP1 Villaeriste Yläpohja A54 EI viitettä vauriosta 

19 YP2 Villaeriste Yläpohja A88 Heikko viite vauriosta 

20 YP3 Villaeriste Yläpohja A05 Ei viitettä vauriosta 

21 YP4 Villaeriste Yläpohja A50 Ei viitettä vauriosta 

22 YP5 Villaeriste Yläpohja A49 Ei viitettä vauriosta 

 

5.4.2.2 1980-luvun osa 
Yleiskatselmointi 
Yläpohjat 

• Käsityön laajennuksen käytävällä havaittiin alaslaskulevyissä viitteitä kattovuodoissa. Jälkiä 
havaittiin myös alaslaskujen yläpuolisissa ontelolaattojen saumakohdissa. 
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Kuva 188. Akustolevy avattiin vuotojen tarkastamiseksi. 

 
Kuva 189. Myös ontelolaatassa on jälkiä liitoskohdassa 
olleista vesivuodoista. 

Vesikatot 
• Vesikatetta ei ole uusittu ja se on monin paikoin kulunut. Katteella havaittiin jälkiä vedenpois-

ton toimimattomuudesta ja vesi lammikoituu katteelle. 
• Räystäiden pellitykset ovat heikosti kiinnitettyjä. 

 

 
Kuva 190. Yleiskuva vesikatteesta. Katetta ei ole havainto-
jen perusteella uusittu. 

 
Kuva 191. Vesikatteena toimiva bitumikermi on kulunut 
räystäslinjan läheisyydestä. 

 
Kuva 192. Räystäiden pellitysten kiinnitys on heikko poh-
joissivustalla. 

 
Kuva 193. Vesikate on kulunut. 
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5.4.2.3 1990-luvun osa 
Yleiskatselmointi 
Vesikatot 

• Vesikatteen päälle on toteutettu singelikerros. 
• Katteen pellityksessä on epätiiveyskohtia, jotka mahdollistavat kosteuden pääsyn seinäraken-

teisiin tuulen paineen vaikutuksesta. 
•  

 
Kuva 194. Yleiskuva katteesta. 

 
Kuva 195. Pellityksissä on epätiiveyskohtia 2000-luvun osan 
liitoskohdassa. 

 
Kuva 196. Ilmavaihtokonehuoneen katossa on kosteusjälkiä. 

 

 

5.4.2.4 2000-luvun osa 
Yleiskatselmointi 
Yläpohjat 

• Yläpohjarakenteena toimivissa ontelolaatoissa on vuotoihin viittaavaa kalkkihärmettä element-
tien saumojen läheisyydessä ja rakenteessa olevissa epätiiveyskohdissa. Jäljet ovat todennä-
köisesti rakennusaikaisia jälkiä. 
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Kuva 197. Ontelolaattojen saumauksissa on valumajälkiä. 

 
Kuva 198. Ontelolaattojen alapinnassa on reikiä joiden 
läheisyydessä on valumajälkiä. 

 
Vesikatot 

• Vesikaton vedenpoisto on toteutettu katon kallistusten avulla kattokaivoihin. Kaivoista puuttuu 
lehtisihtejä. 

• Vesikattoa on korjattu IV-konehuoneen läheisyydestä. Lähtötiedoissa mainittu vuotokohta on 
ollut ulkoseinäliittymän läheisyydessä. 

• Katteella havaittiin vedenlammikoitumista ja vedenohjaus ei toimi halutulla tavalla. 
• Suojapellityksissä on epätiiveyskohtia ja pellitysten reunojen massaukset ovat paikoin ikään-

tyneitä. 
 

 
Kuva 199. Yleiskuva vesikatteesta. 

 
Kuva 200. Kattokaivoista puuttuu lehtisihtejä. 

 
Kuva 201. Vesikatetta on paikkailtu iv-konehuoneen nurkan 
läheisyydestä. Lähtötiedoissa mainittu vuotokohta on mer-
kattu nuolella. 

 
Kuva 202. Katolla on jälkiä vedenohjauksen toimimattomuu-
desta. 
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Kuva 203. Pellityksissä on epätiiveyskohtia. 

 
Kuva 204. Ilmanvaihtokoneen suojaverkon avauksen yhtey-
dessä verkon piikit ovat raapineet katteen pintaa. 

  

 

5.4.3 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 
1970-luvun osa 
Yläpohjarakenteena toimivissa Nilcon-elementeissä havaittiin halkeamia ja vaurioalueita, jotka ovat 
aiheutuneet vesikaton vuodoista. Kattovuotoja on ollut lähtötietojen perusteella runsaasti kiinteistön 
historian aikana, ja siihen toteutetut aiemmat korjaustoimenpiteet ovat epäonnistuneet. Vuonna 2014 
vesikate on uusittu kokonaisuudessaan ja myöhemmin rakennuksen korkeammalle osalle on tehty 
valokatteinen lisäkate vuotojen johdosta. 
Yläpohjaelementteihin toteutetuista avauksista otetut materiaalinäytteet eivät viitanneet merkittäviin 
eristeiden mikrobivaurioihin. Laatoissa on kuitenkin halkeamia ja reikiä, joista eristeenä toimivasta 
mineraalivillasta on mahdollista päästä epäpuhtauksia sisäilmaan muun muassa mineraalivillakuitujen 
muodossa. Ilmanpitävyystutkimuksessa havaittiin useita vuotoilmareittejä yläpohjan osalta. 
Yläpohjassa on muutamien tilojen osalta ilmanvaihtokanavia vesikatolle oleviin huippuimureihin, mitkä 
eivät ole päällä. Avoimen ilmanvaihtokanavan kautta tuleva ulkoilma viilentää sisätiloja, mistä aiheutuu 
viihtyvyyshaittaa. 
Vesikaton kattokaivo on asennettu korkean osan seinän vierelle. Riskinä on kattokaivon laippaliitoksen 
toteutus vedenpitävästi seinän läheisyydestä johtuen, sekä vedenpinnan kohoaminen seinään päin 
tehtyjen kallistusten vuoksi, mikäli kaivo tukkeutuu tai jäätyy. 
Vesikatteessa ei havaittu vaurioitumista. 

Toimenpide-ehdotukset: 
• Yläpohjan alapintojen tiivistäminen 
• Tarpeettomien avointen ilmanvaihtokanavien sulkeminen 

 
1980-luvun osa, käsityötilat 
Yläpohjan ontelolaatoissa havaittiin paikoin vesivuotojen aiheuttamia jälkiä, mitkä ovat aiheutuneet 
katteen vuodoista. Vesikatteen bitumikermin pinnalta on poistettu singelikerros laajennustöiden yhtey-
dessä. Bitumikermin pinta on paikoin heikkokuntoinen, jolloin vesivuotojen riski on korkea. 
Räystäällä olevat pellitykset ovat paikoin heikosti kiinni, jolloin niissä on putoamisriski. Vesikatteen 
bitumikermin pinnalta mahdollisesti räystäiden kautta tulviva vesi on johdettu ulkoseinälinjan ulkopuo-
lelle. 

Toimenpide-ehdotukset: 
• Vesikatteen uusiminen 
• Räystäspeltien kiinnitys 

 
1990-luvun osa 
Rakennuksen yläpohja on ontelolaattarakenteinen yläpuolisella lämmöneristeellä. Yläpohjan sisäpin-
noilla ei havaittu vesivuotoihin viittaavia jälkiä.  
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Vesikatteen pinnalla on singelikerros, mikä estää katteen kunnon tarkastamisen sekä hankaloittaa 
mahdollisesti tarvittavien korjausten tekemistä katteen pinnalle kertyvän hienoaineisen humuksen 
muodossa, mikä ei poistu sadeveden mukana. 
2000-luvun osan liitoskohdalla olevan pellityksen liitos on toteutettu asentamalla laajennusosan ylem-
mältä katolta bitumikermi 1990-luvun osan katolle, limitys katteen pinnalla on noin 50-80 mm. 1990-
luvun osan räystään bitumikermi on toteutettu aiemmin ohjaamaan vettä ulkoseinän ulkopuolelle, joten 
limityksen kuntoa on suositeltavaa tarkkailla, jotta liitoskohtaan ei muodostu vesivuotoa. 
Ilmanvaihtokonehuoneen yläpohjassa on vesivuotojälkiä, mitkä ovat aiheutuneet joko vesivuodoista tai 
kondensoitumisesta. 
 

Toimenpide-ehdotukset: 
• Vesikatteen kunnon säännöllinen tarkistaminen 

 
2000-luvun osa 
Rakennuksen yläpohja on ontelolaattarakenteinen yläpuolisella lämmöneristeellä. Yläpohjan sisäpin-
noilla ei havaittu vesivuotoihin viittaavia jälkiä. Ontelolaattojen saumojen yhteydessä olevat jäljet ovat 
todennäköisesti muodostuneet jo rakennusaikana. 
Vesikatteessa on ollut vuotoa tilan L221 kohdalla, mikä on havaittavissa yläpohjan sisäpinnalla. Vesi-
katetta on korjattu hieman kauempaa ilmanvaihtokoneen nurkalta liikuntasalin kohdalta. Vuotokohdan 
läheisyydessä olevien pellitysten tiivistemassaukset ovat osin ikääntyneitä, eivätkä täytä enää täysin 
tarkoitustaan. 
Vesikatteen kattokaivoista puuttuu lehtisihtejä, mikä mahdollistaa kaivojen tukkeutumisen, mikäli sinne 
kulkeutuu isompia esineitä. 
Vesikatteella on ilmanvaihtokoneen ympärille tehty suojaverkkohäkki, minkä verkkojen alaosan piikit 
aiheuttavat riskin vesikatteen vuodoille. Verkon piikit ovat jo aiheuttaneet aiemmin kermin pintaan 
raapimisjälkiä. 
Toimenpide-ehdotukset: 

• Pellitysten tiivistemassausten uusiminen 
• Puuttuvien lehtisihtien asentaminen 
• Suojahäkkiverkon piikkien suojaus teräslistalla tai vastaavalla 
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6. Sisäilman olosuhde- ja epäpuhtausmittausten tulokset 

6.1 Paine-ero 
Paine-eroa seurattiin viikon ajan sisätilojen ja ulkoilman välillä seitsemästä eri pisteestä (yksi epäon-
nistui). Lisäksi seurattiin paine-eroa alapohjan ja sisäilman välillä kolmesta eri tilasta. Paine-erojen 
minimi-, maksimi- ja keskiarvot on esitetty alla olevassa taulukossa sekä tarkemmat kuvaajat liitteessä 
4. 
 
Taulukko 11. Paine-erot eri tilojen ja ulkoilman välillä sekä alapohjan välillä 23.1.–30.1.2018. Paine-erojen minimi-, maksimi- ja 
keskiarvot sekä erityishuomiot. Paine-ero alapohjaan nähden tulisi olla positiivinen koko ajan ja ulos hieman negatiivinen. 

Nro. Tila Min / Max 
(Pa) 

Keskiarvo 
(Pa) 

Huom. 

1 Tila A04 -> alapohja -32,7 / 2,9 -12,1 Päivällä noin klo 4.50–22.00  
-23 Pa, yöllä -2,5 Pa 

2 tila 54 (ATK) -> alapohja 0,9 / 7,6 4,2  

3 Opinto-ohjaaja 72 -> alapohja 1,4 / 12,4 4,2 Yksi yksittäinen -1 Pa arvo 

4 Tila A04 -> ulos -28,1 / 5,7 -10,1 Päivällä -19 Pa, yöllä -2 Pa 

5 Tila 108, lukio -15,9 / 5,3 -6,2 23–28.1.2018 

6 Tila 112, lukio -17,1 / 2,9 -4,0  

7 Tila L103 -2,4 / 32,6 13,9 Ylipaineinen: päivällä noin klo 
5-18 +19 Pa, yöllä +9 Pa 

8 Tila L217 -5,7 / 26,9 6,9 Ylipaineinen 

9 Tila L239 0,2 / 16,7 6,7 Ylipaineinen: päivällä noin klo 
5-18 +9 Pa, yöllä + 5 Pa 

 

6.2 Hiilidioksidipitoisuus 
Hiilidioksidipitoisuutta seurattiin viikon ajan (23.1.–30.1.2018) kymmenestä eri tilasta. Hiilidioksidipitoi-
suuksien minimi- ja maksimiarvot on esitetty alla olevassa taulukossa. Minimiarvo kertoo, kuinka hyvin 
tila huuhtoutuu puhtaaksi yön aikana sekä antaa mittarin ns. lähtötason. Maksimiarvon perusteella 
tilan hiilidioksidipitoisuuden taso luokitellaan erinomaiseksi (alle 750 ppm), hyväksi (alle 900 ppm), 
tyydyttäväksi (alle 1200 ppm) tai huonoksi (yli 1200 ppm). Tarkemmat kuvaajat seurantamittauksista 
on esitetty liitteessä 4.   
 
Taulukko 12. Eri tilojen hiilidioksidipitoisuusseurantojen minimi- ja maksimiarvot (ppm) sekä hyvän tason (yli 900 ppm) ylitykset. 
Merkittävät hyvän tason ylitykset on lihavoitu.  

Nro. Tila Minimi / Maksimi 
(ppm) 

Hyvän tason ylitykset (yli 900 ppm) 

1 Luokka A02 400 / 1145 900 ppm ylittyy kolmena päivänä: to 25.1. klo 
14.30–15.00, pe 26.1. klo 13.30–15.05 ja ma 
29.1. klo 13.30–14.05 

2 Opettajien neuvotte-
lutila 44 

410 / 1226 900 ppm ylittyy kahtena päivänä: ti 23.1. klo 
15.55–17.30 

3 Työhuone A55, lukio 420 / 607 (1349) vain 2 mittauksen ajan noin 1350 ppm 

4 Luokka 104, lukio 416 / 1137 900 ppm ylittyy kahtena päivänä: ma 29.1. 
ylitys selkein klo 9.40–11.20 

5 Luokka 116, lukio 394 / 880  
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6 Opinto-ohjaaja 72 430 / 601  

7 Ruokala L155 405 / 1005 900 ppm ylittyy neljänä päivänä klo 11.00–
11.15 

8 Luokka L103 347 / 1011 900 ppm ylittyy muutamana päivänä: ke 24.1. 
klo 9.56–10.30, muut ylitykset vain hetkellisiä 

9 Luokka L217 384 / 925 900 ppm ylittyy yhtenä päivänä hieman 

10 Luokka L239 404 / 810  

 

6.3 Sisäilman lämpötila ja suhteellinen kosteus 
Sisäilman lämpötilaa ja suhteellista kosteutta seurattiin viikon ajan (23.1.–30.1.2018) kymmenestä eri 
tilasta. Lämpötilan ja suhteellisen kosteuden minimi-, maksimi- ja keskiarvot on esitetty alla olevassa 
taulukossa. Sisäilman lämpötilan tulee olla 20…26 °C lämmityskaudella (Asumisterveysasetus 2015). 
Sisäilman suhteellisen kosteuden tulisi olla 20…60 RH-%, mutta sen saavuttaminen talvikaudella voi 
olla haastavaa. On myös huomioitava, että suhteellinen kosteus laskee lämpötilan noustessa. Tar-
kemmat kuvaajat seurantamittauksista on esitetty liitteessä 4. 
 
 
Taulukko 13. Sisäilman lämpötilojen ja suhteellisen kosteuspitoisuuden minimi-, maksimi- ja keskiarvot eri tiloissa. 

 

6.4 Epäpuhtausmittaukset (VOC, mineraalivillakuidut ja radon) 
Viidestä tilasta otettiin ilmanäytteet, joista tutkittiin VOCit (haihtuvat orgaaniset yhdisteet). Näytteiden 
TVOCit olivat alhaiset (korkeintaan 20 µg/m3) ja yksittäisiä yhdisteitä vähän. Tarkemmat analyysime-
netelmät ja näytetulokset on esitetty liitteessä 5. 
Radonin pitoisuutta mitattiin yhdestä pisteestä kahden viikon ajan 23.1. – 6.2.2018. Seurantajakson 
keskimääräinen radonpitoisuus oli 11 Bq/m3 (± 5 Bq/m3).  

Nro. Tila Minimi / Maksimi/ Kes-
kiarvo (RH-%)  

Minimi / Maksimi / Kes-
kiarvo (°C) 

1 Luokka A02 13,2 / 32,5 21,6 / 23,8 

2 Opettajien neuvottelutila 44 16,2 / 32,9 19,6 / 21,5 

3 Työhuone A55, lukio 16,7 / 28,9 21,0 / 22,3 

4 Luokka 104, lukio 13,3 / 29,8 20,9 / 23,3 

5 Luokka 116, lukio 12,2 / 32,8 21,1 / 23,3 

6 Opinto-ohjaaja 72 10,4 / 26,6 22,6 / 25,5 

7 Ruokala L155 14,1 / 55 20,4 / 23,1 

8 Luokka L103 14,6 / 33,7 20,5 / 22,8 

9 Luokka L217 16,2 / 37,6 18,0 / 20,3 

10 Luokka L239 13,4 / 33,5 20,3 / 22,3 
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Kuva 205. Radonseurannan keskimääräinen viikkokäyrä. 

Mineraalivillakuitunäytteitä otettiin kymmenestä eri tilasta tasopinnoilta kahden viikon pölylaskeumas-
ta. Tasopintojen kuitunäytteet sisälsivät kuituja yli toimenpiderajan kaikissa tiloissa paitsi luokassa 
221. Kuitunäytteiden tarkemmat analyysitulokset on esitetty taulukossa 14 sekä liitteessä 6. 
 
 
Taulukko 14. Kuitunäytteiden analyysitulokset eri tiloissa. Pinnoilta kerätyn kahden viikon laskeuma-ajan toimenpideraja on 0,2 
kuitua/cm2. Toimenpiderajan ylittävät tulokset on lihavoitu. 

Nro. Tila Kuitujen määrä (kpl/cm2) 

1 A04.1 työhuone, sähkökotelon päältä 1,2 

2 Opettajien taukotila, yläkaapin päältä 0,5 

3 Luokka 104, lukio, sähkökaapin päältä 0,3 

4 Luokka 112, lukio, yläkaapin päältä 1,8 

5 Aulatila 87, yläkaapin päältä 1,3 

6 Ruokala L155, yläkaapin päältä 0,6 

7 Keittiö L137, kaapin päältä 0,8 

8 Monitoimitila L115, puolapuiden yläosasta 1,6 

9 Luokka L221, kaapin päältä <0,1 

10 Luokka L239, pyyhetelineen päältä 1,0 
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6.5 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 
Sisäilman paine-eron tulisi olla lievästi alipaineinen ulkoilmaan nähden sekä ylipaineinen alapohjatiloi-
hin nähden. Tilan A04 paine-ero alapohjaan nähden on alipaineinen keskimäärin -12 Pa. Muuten pai-
ne-erot pysyvät oikeinpäin alapohjatiloihin nähden.  
Sisäilman ollessa alipaineinen alapohjaan nähden, alapohjasta voi kulkeutua huonolaatuista ilmaa 
sisätiloihin. Alapohjan tuuletuksen tulee olla riittävää, jotta paine-ero pysyy oikeanlaisena. Lisäksi ala-
pohjan ja seinien liittymäkohtien tulee olla tiiviitä. 
Paine-erot luokissa L103, L217 ja L239 ovat ylipaineisia ulkoilmaan nähden, mikä puolestaan lisää 
sisäpintojen kosteusvaurioitumisriskiä. Lukiotilojen paine-erot ulkoilmaan nähden ovat sopivia. Vanhan 
osan tilan A04 paine-ero ulkoilmaan nähden on päiväsaikaan, IV-koneiden ollessa päällä, liian ali-
paineinen (-19 Pa). 
Hiilidioksidipitoisuus nousee hyvän tason (900 ppm) yli viidessä eri tilassa: luokkatiloissa A02, L103 ja 
104 (lukio) sekä ruokalassa ja opettajien neuvottelutilassa 44.  Huonon tason yläraja ylittyy hetkellises-
ti opettajien neuvottelutilassa tiistaina 23.1. noin klo 17. Muissa tiloissa hiilidioksidipitoisuus pysyy 
hyvän tason alapuolella; hetkelliset ylitykset voivat johtua uloshengityksestä aivan mittarin läheisyy-
dessä. 
Sisäilman lämpötilat ovat pääasiassa sopivat. Opinto-ohjaajan tilassa 72 lämpötila on melko korkea: 
24–25 °C. Luokassa L217 on taas liian alhainen lämpötila: 18–20°C. Sisäilman kosteudet ovat seuran-
tajakson alussa alhaiset, mutta nousevat sen jälkeen yli 20 RH-%. Opinto-ohjaajan tilassa 72 kosteus-
prosentti on alhaisin johtuen korkeammasta huonelämpötilasta. 
VOC-ilmanäytteet (5 kpl) olivat tavanomaisia. Sisäilman radonin pitoisuudet olivat pieniä, keskimäärin 
vain 11 Bq/m3 koko seurantajakson aikana. 
Lähes kaikissa tasopinnoilta kahden viikon pölylaskeumasta otetussa kuitunäytteessä esiintyi kuituja 
yli toimenpiderajan (0,2 kpl/cm2). Suurin kuitumäärä, 1,6 kuitua/m3, oli monitoimitilasta. Ainakin van-
himman osan (rakennusvuosi 1975) ilmanvaihtokoneissa ja alakatoissa havaittiin mineraalivillakuitu-
lähteitä. 1980-luvulla rakennetun osan kuitunäyte otettiin hyvin läheltä vanhinta osaa, mistä kuidut 
ovat voineet kulkeutua näytteeseen. 1990- ja 2000-luvun osien ilmanvaihtojärjestelmissä oli vain sa-
tunnaisia kuitulähteitä. Tilassa L239 havaittiin epätiivis sähköläpivienti, jonka kautta rakenteiden kuitu-
ja voi päästä sisäilmaan. Sisäilman kuitulähteenä voivat toimia myös akustiikkalevyt, joiden reunat 
ovat suojaamattomia. Mineraalivillakuidut aiheuttavat eriasteisia ylähengitysteiden oireita (yskää, ää-
nen käheyttä, ym. vastaavaa), mutta niiden ei tiedetä aiheuttaneen pysyvää haittaa altistuksen päätyt-
tyä. 
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7. Taloteknisten järjestelmien kuntoarvio ja tutkimukset 
 
Taloteknisten järjestelmien kuntoarviolla on tavoitteena selvittää rakennuksen lämmitys-, käyttövesi-, 
ilmanvaihto- ja sähköteknisten järjestelmien silmämääräinen kunto sekä uusimistarve ja tarvittavat 
korjaustoimenpiteet seuraavalla kymmenen vuoden tarkastelujaksolla (viemärijärjestelmien kuntotut-
kimus on esitetty erillisessä raportissa). 
Taloteknisten järjestelmien kunto on arvioitu ohjekorttia RT 18-11086 (KH 90-00501) Liike- ja palvelu-
kiinteistön kuntoarvio soveltaen. Kuntoluokan määräytymisessä on sovellettu ohjekortin RT 18-11061 
(KH 90-00495) ohjeita kuntoluokan määräytymisestä. Kuntoluokitus on viisiportainen:   
 

Kuntoluokat:  
5 = uusi, ei toimenpiteitä seuraavan 10 vuoden aikana 

  4 = hyvä, kevyt huoltokorjaus 6…10 vuoden kuluessa 
  3 = tyydyttävä, kevyt huoltokorjaus 1…5 vuoden kuluessa tai peruskorjaus 6…10 vuoden kuluessa 
  2 = välttävä, peruskorjaus 1…5 vuoden kuluessa tai uusiminen 6…10 vuoden kuluessa 
  1 = heikko, uusitaan 1…5 vuoden kuluessa. 
 
 
 

7.1 Ilmanvaihtojärjestelmien tutkimukset 
7.1.1 Ilmanvaihdon keskusosat (1970-luvun osa) 

• Kuntoluokka 1 – 2 
 

Tilat on varustettu koneellisella tulo-poistoilmanvaihdolla. Ilmanvaihdon keskusosiin liittyvät havainnot 
on esitetty alla olevassa taulukossa. 
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Taulukko 15. 1970-luvun osan iv-koneet ja havainnot 

 304TK 321TK 322TK 

Vaikutusalue Opetuskeittiöt 
Gymnasium-hallinto, musiikki-
luokka 64, aula 46, tilat 47-49, 
oleskelu 51, vahtimest. 88 

1975 rakennetun alueen länsi-
/lounaisosa (Opett.huoneet, 
kopiointi, opett.sos.tilat, rehto-
ri+kansliat, ATK 01 & ATK 02) 

Ilmamäärät L/s 
(tulo / poisto) +1111  +2722  / -2270  +1250  

Käyntiajat 
(tark. 31.1.2018) 

1/1-teho Ma - Pe 07 - 22, 
muulloin 1/2-teho 

1/1-teho Ma – Su 24h 
(paitsi To 18:30-21 seis) 

1/1-teho Ma – Pe 05 - 22, 
muulloin 1/2-teho 

Tuloilmakoneen 
sijainti 

Opetuskeittiöiden välisen 
kodinhoitohuoneen  
alakatto 

Keskikonehuone vesikatolla Keskikonehuone vesikatolla 

Valmistus- /  
asennusvuosi 1985 

1970 – 80-luku 
(LTO jälkiasennettu 1996) 

1970 – 80-luku 

Erillispoistot/  
huippuimurit huippuimurit PF08, PF10  huippuimuri PF11  huippuimurit PF09, PF22, 

PF23 

Raitisilmasäleikkö 

rakennettu/muutettu ra-
kennuksen 2006 laajen-
nuksen yhteydessä, ei 
lumisiepparia 

yhteinen säleikkö 322 kanssa, 
säleikkö rakentamismääräys-
ten vastaisesti kattopinnan 
tasalla, ei lumisiepparia 

yhteinen säleikkö 321 kanssa, 
säleikkö rakentamismääräys-
ten vastaisesti kattopinnan 
tasalla, ei lumisiepparia 

Raitisilmakammio 
ja -kanava 

Puhdistettavuus huono Puhdistettavuus huono, ei 
vedenpoistoa 

Puhdistettavuus huono,              
ei vedenpoistoa 

Lämmön 
 talteenotto ei ole nestekiertoinen, glykoli ei ole 

Tulosuodattimet F7, pussisuodattimet 
F7, pussisuodattimet 

(suodatinosio vuodelta 1996 
LTO:n asentamisen ajalta) 

lyhyet kennosuodattimet 

Suodatinkehikon 
tiiveys, suodatin-
kammion siisteys 

ei ohivuotojälkiä, kammi-
ossa mineraalivillakuitu-

lähteitä 

tiiviit (vähäisiä ohivuotojälkiä 
alareunassa) suodattimet epätiiviit 

Lämmityspatteri/ 
LTO-patteri 

Lämmityspatterissa vähäi-
sessä määrin irtolikaa/ 
roskia 

Lämm. ja LTO-patterit puhtaat, 
patterien välisessä kammiossa 
likaa /merkkejä vanhoista 
ohivuodoista 

Lämmityspatteri likainen 

Tulopuhallin-
kammio 

(kone alakaton sisällä, 
ei voitu tarkastaa) Likainen Likainen 

Hihnojen kunto 
(kone alakaton sisällä, 

ei voitu tarkastaa) ok ok 

Poistosuodattimet 
ei poistosuodattimia 
(huippuimurit) G4 ei poistosuodattimia 

(huippuimurit) 
Suodatinkehikon 
tiiveys, suodatin-
kammion siisteys 

- 
epätiiviit, pölyä kammiossa 
 

- 

Poistopuhallin,  
hihnojen kunto (huippuimurit) 1/1-moottorissa toinen hihnois-

ta löysempi (huippuimurit) 

Mahdolliset  
mineraalivilla-
kuitulähteet 

Suodatinkammiossa suo-
jaamatonta mineraalivillaa, 
tod.näk. myös puhallin-
kammiossa 

Tulopuhallinkammiossa vähäi-
sessä määrin suojaamatonta 
mineraalivillaa 

Tulopuhallinkammiossa suo-
jaamatonta mineraalivillaa 

 
1970-luvulla rakennetun alueen ilmanvaihtokoneet ovat teknisen käyttöikänsä päässä ja ne tulisi uu-
sia. Ilmanvaihdon energiatehokkuus on myös kokonaisuutena huono, koneista ainoastaan 321TK on 
varustettu lämmön talteenotolla. Koneiden huollettavuus ja puhdistettavuus ovat myös monin paikoin 
kyseenalaiset, esim. kotitalousluokkien kone 304TK on asennettu erittäin vaikeasti avattavan pel-
tisälealakaton yläpuolelle. Kaikkien 1970-luvun alueen koneiden palvelualueella havaittiin tuloilma-
kanavissa mineraalivillakuituja (Liite 7, pölynkoostumustutkimus), joiden mahdollinen lähde on iv-kone. 
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Toimenpide-ehdotukset: 

• Ilmanvaihtokoneiden uusiminen kauttaaltaan lämmön talteenotolla varustetuksi (uu-
sien koneiden mahduttaminen ja asentaminen nykyiseen konehuoneeseen vesika-
tolla oletettavasti hankalaa, uusiminen edellyttää todennäköisesti konehuoneen laa-
jentamista tai uuden konehuoneen rakentamista) 

• Mikäli nykyisten 321TK ja 322TK koneiden käyttöä aiotaan jatkaa pidempiaikaisesti, 
on suositeltavaa suorittaa pölynsidontakäsittely koneissa havaituille suojaamattomil-
le mineraalivillamateriaaleille 

• 321PK poistoilmakoneen suodattimien asennusta on suositeltavaa tiivistää ja LTO-
patteri on suositeltavaa puhdistaa 

• Mikäli nykyisten 321TK ja 322TK koneiden käyttöä aiotaan jatkaa pidempiaikaisesti, 
on suositeltavaa muuttaa raitisilmanoton sijaintia ylemmäs vesikaton tasolta ja asen-
taa säleikköön lumisieppari. 
 

 
Kuva 206. 304TK on asennettu alakaton yläpuolelle, ko-
neelle ei ole asianmukaista työturvallista huoltoreittiä 

 
Kuva 207. 304TK, suodatinkammio. Mineraalivillaeristeen 
suojaus on rikkoutunut. Patterin pinnalla roskia 

 
Kuva 208. 321TK vesikaton konehuoneessa. Glykoli-LTO 
asennettu jälkiasennuksena 1996. 

  
Kuva 209. 321TK/322TK yhteinen raitisilmasäleikkö sijaitsee 
rakentamismääräysten vastaisesti kattopinnan tasalla, lumi 
kulkeutuu helposti kanavaan 



Sisäilma-, rakenne- ja kosteustekninen kuntotutkimus 
Gesterbyn koulukeskuksen A-rakennus 18.4.2018 
WO-00550582 92(138)  
 

 
 
Inspecta Oy Käyntiosoite Y-tunnus   
PL1000 (Sörnäistenkatu 2) Sentnerikuja 3 1787853-0   
00581 Helsinki, Finland 00440 Helsinki, Finland 
Tel. 010 521 600 www.inspecta.fi 
asiakaspalvelu@inspecta.com  

 
Kuva 210. 321TK raitisilmakanavassa ei ole vedenpoistoa 
tai puhdistusluukkua. 

 
Kuva 211. 321TK koneen alla lattialla oli vettä (todennäköi-
sesti sulamisvettä raitisilmakanavasta) 

 
Kuva 212. 321TK, tuloilmasuodattimien asennus oli tiivis, 
suodatinkehikon kulmassa oli havaittavissa likaantumista 
ilmeisesti vanhojen ohivuotojen seurauksena 

 
Kuva 213. 321TK, tulopuhallinkammiossa on suojaamatonta 
mineraalivillaa, josta voi päätyä kuituja tuloilmaan 

 
Kuva 214. 321PK poistoilmakone, suodattimet ovat epätii-
viit, pölykerrokseen tehdyt pyyhkäisyjäljet kuvassa 

 
Kuva 215. 321PK poistoilmakone, LTO-patteri on pölyynty-
nyt ohivuotojen seurauksena 
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Kuva 216. 322TK vesikaton konehuoneessa. Kone on 
asennettu 321TK koneen yläpuolelle, koneelle ei ole 
asianmukaista huoltoreittiä. 

 
Kuva 217. 322TK, tuloilmasuodattimina on epätiiviit ken-
nosuodattimet 

 
Kuva 218. 322TK, lämmityspatteri on likaantunut suodat-
timien ohivuotojen seurauksena 

 
Kuva 219. 322TK, puhallinkammion läpivienneissä on suo-
jaamatonta mineraalivillaa, josta voi päätyä kuituja tuloil-
maan 

 
7.1.2 Ilmanvaihdon siirto-osat (1970-luvun alue) 

• Kuntoluokka 3 – 5 
Kanavistot ovat pääosin alkuperäisiä kierresaumapeltikanavia ja suorakaidepeltikanavia. Päätelaittei-
den uusimisen yhteydessä on päätelaitteiden kytkentäkanavia osin uusittu. 
 
Havainnot: 

• Kanavissa on havaittavissa normaalia likaantumista/pölyyntymistä, lisäksi pölyn-
koostumusnäytteissä (Liite 7) havaittiin kaikkien koneiden palvelualueilla tuloilma-
kanavissa teollisia mineraalivillakuituja, ja koneiden 304TK ja 322TK alueilla myös 
siitepölyä 

• IV-kanavien edellisestä puhdistusajankohdasta ei ollut tietoa, ilmeisesti kanavia on 
puhdistettu n. 5 vuoden välein 
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• Kanavien vuodot voivat toimia selityksenä havaituille ilmamäärien vajauksille, esim. 
koneen 321TK tuloilmakammiossa havaittiin merkittäviä vuotoja 
 

Toimenpide-ehdotukset: 

• Ilmanvaihtokanavien ja päätelaitteiden puhdistus 

• Tuloilmakoneen 321TK yhteydessä olevien kanavavuotojen paikkaus iv-
konehuoneessa 
 
 

 
Kuva 220. IV-konehuone, tuloilmakammion ja koneen 
321TK välinen liitos vuotaa, vuotokohta osoitettu kuvassa  

 
Kuva 221. Tila 48, alakatto: A) vanhaan kanavaan liitetty 
uuden tuloilmapäätelaitteen kytkentäkanava, B) vanha käy-
töstä poistettu suutinkanava–mallinen tulopäätelaite jätetty 
alakattoon 

 
Kuva 222. Tila 48, alakatto: A) uusi tuloilmapäätelaite, B) 
vanha käytöstä poistettu suutinkanava 

 
Kuva 223. Opetuskeittiö, tuloilmakanava, pölynkoostumus-
näytteen nro 1 ottopaikka. Koneen 304TK palvelualue 

    

A 

B 

A 

B 
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Kuva 224. Opetuskeittiö, poistoilmakanava. Kanavas-
sa normaalia pölykertymää. 

 
Kuva 225. Tuloilmakanava, pölynkoostumusnäytteen nro 2 
ottopaikka, koneen 321TK palvelualue. Kanavassa vanhaa 
pinttynyttä likaa. 

 
Kuva 226. Musiikkiluokan poistoilmakanava iv-
konehuoneessa. Kanavassa normaalia pölykertymää 

 
Kuva 227. Poistoilmakanava, luokkatila A02, koneen 322TK 
palvelualue (huippuimuri PF9) kanavassa normaalia pölykerty-
mää 

 
Kuva 228. Tuloilmakanava, pölynkoostumusnäytteen 
nro 3 ottopaikka, koneen 322TK palvelualue. Kanavas-
sa runsaasti siitepölyä suodattimien ohivuotojen seura-
uksena. 
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7.1.3 Ilmanvaihdon pääteosat (1970-luvun alue) 
• Kuntoluokka 3 – 5 

 
Ilmanvaihdon päätelaitteet ovat koneelliseen ilmanvaihtoon tarkoitettuja päätelaitteita, jotka on monin 
paikoin uusittu 1980 – 2000 luvuilla. 
Havainnot: 

• Päätelaitteissa ei havaittu mineraalivillakuitulähteitä 
 

Toimenpide-ehdotukset: 

• Päätelaitteiden puhdistus kanavien puhdistustyön yhteydessä. 
 

 
Kuva 229. Opetuskeittiö, tulo- ja poistoilmapäätelaitteet 
1980-luvulta 

 
Kuva 230. Tila A47.1, koneen 321TK palvelualue, 2000-
luvulla asennettu tuloilmapäätelaite (valmistaja Lindab) 

 

 
Kuva 231. Tila A47.1, 2000-luvulla asennettujen Lindab-
merkkisten päätelaitteiden vaimennuslaatikoiden vai-
mennusmateriaali on polyesteripohjainen (ei mineraalivil-
laa) 

 
Kuva 232. Säleikkömallinen tuloilmapäätelaite, asennettu 
1980-luvulla, luokka A01, 322TK palvelualue  
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7.1.4 Ilmamäärämittaukset, 1970-luvun alue 
Pistokoeluonteisissa ilmamäärämittauksissa havaittiin kaikkien koneiden palvelualueilla yli 20 % eroja 
suunnitteluarvoihin.  
 
Toimenpide-ehdotukset: 

• Päätelaitteiden puhdistus kanavien puhdistustyön yhteydessä. 

• Laajamittaiset ilmamäärien säätötoimet ovat suositeltavia vasta kanaviston vuoto-
kohtien paikantamisen ja vuotokohtien paikkaamisen jälkeen 
 

Taulukko 16. 1970-luvun osan ilmamäärämittaukset. Suunnitteluarvoista yli 20% poikkeavat arvot korostettu punaisella 

Tila 
(iv-kone) 

MITTAUSPISTE 
Tulopäätelaite/ 
säätöpelti /  
kanavamittaus 

Pa k / as. 
Tuloilma 

[l/s] 
Poistopääte-

laite Pa 
k / 
as. 

Poistoilma 
[l/s] 

Suunniteltu 
tulo/poisto 

[l/s] 

15 Opetus-
keittiö, 
 (304TK) 

THA-315+ 
säätöpelti 
(IRIS-315) 

4  as. 4 91 URH-160 
URH-160 

  18* 
24* 

+69 
-25 
-25 

HUOM! TILA 15, YKSITTÄISEN PÄÄTELAITTEEN OTOS-
LUONTEINEN MITTAUS, EI KOKO TILAN TULOILMAMÄÄ-
RIEN MITTAUS! 

HUOM! TILA 15, KAHDEN PÄÄTELAITTEEN OTOSLUON-
TEINEN MITTAUS, EI KOKO TILAN POISTOILMAMÄÄRIEN 
MITTAUS! 

A47.1 
Erityisope-
tus 
(321TK) 

MBA-2- 9,4 k=24 74 KSU-160 
KSU-160 
KSU-160 
 

42,7 
45,7 
40,6 

+5 
+5 
+5 

30 
31 
29 

yht.   90 

+100 
-100 

(suunn. arvot 
v. 2006 mitt. 
pöytäkirjasta) 

A57 
Kanslia 
(321TK) 

Eagle Cb 160-200 3,6 k=19,9 38 KSU-160 
 

122 +3 44 +30 
-30 

A02 ATK, 
 (322TK) 

MBA-2-160-250 
MBA-2-160-250 

23 
21 

k=14,2 
k=14,2 

 68 
 65 

yht. 133 

KSU-160 
KSU-160 
KSU-160 
KSU-160 
 

47,2 
52,7 
53,9 
51,6 
 

+4 
+3 
+3 
+4 

29 
29 
29 
30 

yht. 117 

+200 
-200 

08 Rehtori 
& 10 WC 
 (322TK) 

MBA-2-100-160 
MBA-2-100-160 

13,1 
14,3 

k=6,8 
k=6,8 

25 
26 

yht. 51 

KSU-125 
KSU-125 
KSU-125 
KGEB-1 (WC) 
 

9,3 
9,4 
14,2 
97,7 

+10 
+10 
+10 
-4 

12 
12 
15 
21 

yht.   60 

+80 
-90 
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7.1.5 Ilmanvaihdon keskusosat (1980- & 1990-luvun alueet) 
• Kuntoluokka 5 (Tekninen työ, kone 303TK, 1980-luvulla rakennettu alue, muutostyöt  

2014) 

• Kuntoluokka 3 (Lukio, kone 330TK, 1990-luvulla rakennettu alue) 
 
Tilat on varustettu koneellisella tulo-poistoilmanvaihdolla. Ilmanvaihdon keskusosiin liittyvät havainnot 
on esitetty alla olevassa taulukossa. 
Taulukko 17. 1980- ja 1990-luvun osien iv-koneet ja havainnot 

 303TK 330TK 

Vaikutusalue Teknisen työn tilat Lukio + 1975 rakennetun alueen itäosan tilat 
A50, 52, 53 ja 54 

Ilmamäärät L/s 
(tulo / poisto) +1600 / -1600 +3000 / -2900 

Käyntiajat 
(tark. 31.1.2018) 

1/1-teho Ma – Pe 07 - 22, 
muulloin 1/2-teho 1/1-teho Ma – Su 00 - 24  

Tuloilmakoneen 
sijainti 

IV-konehuone tekn.työn tilojen vesikatolla  IV-konehuone lukion vesikatolla 

Valmistus-/ 
asennusvuosi 

2014 2000 

erillispoistot/ 
huippuimurit 

TK03PF02, TK03PF04, TK03PF03, 
TK03PF05, TK03PF06, TK03PF07, 
PPK01PF01, PK04PF01 

331PF1, 330PF1, 330PF2, 330PF3, 
330PF4, 330PF5, 330PF6  

Raitisilma-
säleikkö 

Varustettu lumisiepparilla Ei lumisiepparia 

Raitisilmakam-
mio /-kanava 

RI-kanava hankala puhdistaa, ei puhdistus-
luukkua RI-kanavassa puhdistusluukku 

Tulosuodattimet F7 F7 

Suodatinkehikon 
tiiveys, suodatin-
kammion siisteys 

Tiiviit, kammio siisti Tiiviit, kammio siisti 

Lämmityspatteri  Patteri puhdas Patteri puhdas 

Lämmön 
 talteenotto Kuutio LTO Pyörivä LTO 

Tulopuhallin-
kammio 

Siisti Likaantumista havaittavissa, hihnapurua 
tms. 

Hihnojen kunto Ei hihnoja, suoravetoiset puhaltimet Ei huomauttamista 

Poisto-
suodattimet 

M5 M6 

Suodatinkehikon 
tiiveys, suodatin-
kammion siisteys 

Tiiviit, lieviä ohivuotojälkiä havaittavissa Tiiviit, lievää pölyyntymistä havaittavissa 
kammiossa 

Poistopuhallin,  
hihnojen kunto Ei hihnoja, suoravetoiset puhaltimet Ei huomauttamista 

Mahdolliset 
mineraalivilla-
kuitulähteet 

Ei havaittu, äänenvaimennusosan vaimen-
nusmateriaali suojattua 

Ei havaittu, äänenvaimennusosan vaimen-
nusmateriaali suojattua 

 
1980- ja 1990-luvulla rakennettujen alueiden iv-koneilla on teknistä käyttöikää jäljellä yli kymmenen 
vuotta, kun koneiden normaalit huoltotoimenpiteet suoritetaan asianmukaisesti. 
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Toimenpide-ehdotukset: 

• Puhdistusluukun asentaminen koneen 303TK raitisilmakanavaan 

• Lumisiepparin asennus koneen 330TK raitisilmanottoon 
 

 
Kuva 233. Teknisen työn tilojen IV-kone 303TK, kone asennet-
tu vuonna 2014 

 
Kuva 234. IV-kone 303TK, raitisilmakanavan puhdistettavuus 
kyseenalainen, kanavassa ei puhdistusluukkua 

 
Kuva 235. Lieviä ohivuotojälkiä koneen 303TK poistoil-
masuodatinkehikon reunalla, pyyhkäisyjälki osoitettu kuvassa 

 
Kuva 236. Lukion iv-kone, 330TK, kone asennettu vuonna 
2000. 

 
Kuva 237. IV-koneen 330TK raitisilmasäleikössä ei lumisiep-
paria 

 
Kuva 238. 330TK, tulopuhallinkammiossa havaittavissa li-
kaantumista, hihnapurua tms. 
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7.1.6 Ilmanvaihdon siirto-osat (1980- ja 1990-luvun alueet) 
• Kuntoluokka 4 -5 

 
1980-luvun alueen kanavistot on uusittu vuoden 2014 muutostöiden yhteydessä, kanavistot ovat kier-
resaumapeltikanavia ja suorakaidepeltikanavia 1990-luvun alueen kanavistot ovat pääosin alkuperäi-
siä kierresaumapeltikanavia ja suorakaidepeltikanavia. Tilamuutosten (tila 121 OPO) yhteydessä on 
ilmeisesti paikoin asennettu uusia päätelaitteiden kytkentäkanavia. 
Havainnot: 

• Kanavissa on havaittavissa normaalia likaantumista/pölyyntymistä, lisäksi pölyn-
koostumusnäytteessä (Liite 7) havaittiin lukion tuloilmakanavassa teollisia mineraali-
villakuituja ja siitepölyä 

• 330TK koneen konehuoneessa olevissa kanavaäänenvaimentimissa on vähäisessä 
määrin suojaamatonta mineraalivillaa, josta voi päätyä kuituja tuloilmaan 

• IV-kanavien edellisistä puhdistusajankohdista ei ollut tietoa, ilmeisesti kanavia on 
puhdistettu n. 5 vuoden välein. Teknisen työn tilojen kanavat on suositeltavaa puh-
distaa useammin kanaviin kertyvän puupölyn vuoksi., esim. vähintään 3 vuoden vä-
lein  

 
Toimenpide-ehdotukset: 

• Ilmanvaihtokanavien ja päätelaitteiden puhdistus  
 

 
Kuva 239. Teknisen työn tilat, tuloilmakanavassa lievää 
pölyyntymistä, pyyhkäisyjäljet kuvassa 

 
Kuva 240. Teknisen työn tilat, poistoilmakanava iv-
konehuoneessa, kanavassa puupölyä 
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Kuva 241. Poistoilmakanava teknisen työn tiloissa, kanavas-
sa puupölyä, kuvassa kanavaan tehty pyyhkäisyjälki 

 
Kuva 242. IV-konehuone, 330TK tuloilmakanavan äänen-
vaimentimen reunassa vähäisessä määrin suojaamatonta 
mineraalivillaa, kts. seuraava kuva 

 

 
Kuva 243. IV-konehuone, 330TK tuloilmakanavan äänen-
vaimentimen reunassa vähäisessä määrin suojaamatonta 
mineraalivillaa 

 
Kuva 244. Tuloilmakanava lukion käytävällä (Aula 102), pöly-
koostumusnäytteen nro 4. ottopaikka. 

 
Kuva 245. Lukion poistoilmakanava iv-konehuoneessa, kana-
vassa normaalia pölykertymää 
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7.1.7 Ilmanvaihdon pääteosat (1980- ja 1990-luvun alueet) 
• Kuntoluokka 4 - 5 

Ilmanvaihdon päätelaitteet ovat koneelliseen ilmanvaihtoon tarkoitettuja päätelaitteita.1980-luvun alu-
een (teknisen työn tilat) päätelaitteet on uusittu vuoden 2014 muutostöiden yhteydessä. 1990-luvun 
alueen (lukio) päätelaitteet ovat pääosin alkuperäisiä. 
Havainnot: 

• Päätelaitteissa ei havaittu mineraalivillakuitulähteitä 
Toimenpide-ehdotukset: 

• Päätelaitteiden puhdistus kanavien puhdistustyön yhteydessä 
 

 
Kuva 246. Teknisen työn tilan tuloilmapäätelaitteina on suutin-
kanavia 

 
Kuva 247. Pyörrevirta–tyyppinen tuloilmapäätelaite lukion 
tiloissa 

7.1.8 Ilmamäärämittaukset (1980- ja 1990-luvun alueet) 
1980-luvun alueen (tekninen työ) ilmamäärien suunnitteluarvoja ei ollut käytettävissä, pinta-alan pe-
rusteella arvioituna ilmamäärät ovat riittävät ja vastaavat oletettavasti suunnitteluarvoja. 1990-luvun 
alueella (lukio) ilmamäärissä havaittiin vajausta suunnitteluarvoihin nähden. 
 
 Taulukko 18.  1980-, ja 90-lukujen osien ilmamäärämittaukset 

Tila 
(iv-kone) 

MITTAUSPISTE 
Tulopäätelaite/ 
säätöpelti /  
kanavamittaus 

Pa k / as. 
Tuloilma 

[l/s] 
Poistopääte-

laite Pa 
k / 
as. 

Poistoilma 
[l/s] 

Suunniteltu 
tulo/poisto 

[l/s] 

Puutyö 1, 
1980-l. 
 (303TK) 

Säätöpelti 
(DIRU-250) 

121,5 
 

k=25 275 EXCa-200 
EXCa-200 
EXCa-200 
EXCa-200 
EXCa-200 
 

59,4 
43,9 
47,1 
41,5 
43 
 

+18 
+20 
+19 
+21 
+19 
 

54 
50 
50 
50 
48 

yht. 252  

Suunnitelmia/ 
suunnittelu-
arvoja ei 
käytössä 

115 Luokka 
lukio, 
1990-l. 
(330TK) 

CDYb-160 
CDYb-160 
CDYb-160 
CDYb-160 

6,6 
5,9 
6,5 
5,4 

k=15,1 
k=15,1 
k=15,1 
k=15,1 

39 
37 
39 
35 

yht. 150 

KSO-160 
KSO-160 
KSO-160 
KSO-160 
KSO-160 
 

24,6 
23,6 
27,2 
29,3 
31,9 

+14 
+14 
+13 
+13 
+13 
 

30 
29 
31 
32 
33 

yht. 155 

+200 
-200 

121 
OPO/Lukio 
1990-l. 
(330TK) 

KTS-160   62* KSOV-160 
KSOV-160  
(Eteinen) 

105 
111 

-2 
+9 

34 
53 

  yht. 87 

+50? 
-50? 

 
Toimenpide-ehdotukset: 

• Ilmamäärien mittaus ja säätö kanavien puhdistustyön yhteydessä 
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7.1.9 Ilmanvaihdon keskusosat (2000-luvun alue) 
• Kuntoluokka 4 

Tilat on varustettu koneellisella tulo-poistoilmanvaihdolla. Ilmanvaihdon keskusosiin liittyvät havainnot 
on esitetty alla olevassa taulukossa. 
Taulukko 19. 2000-luvun alueen iv-koneisiin liittyvät havainnot 

 310TK 311TK 312TK 313TK 

Vaikutusalue Koulutilat Monitoimitila Ruokala Keittiö 

Käyntiajat 
(tark. 31.1.2018) 

1/1-teho Ma–Pe 05 -18, 
muulloin 1/2-teho 

1/1-teho Ma–Pe 05-
22:30, 

muulloin 1/2-teho 

1/1-teho Ma–Pe 05-21, 
muulloin 1/2-teho 

1/1-teho:             
Ma 00 - 21,      
Ti  03 - 21,     
Ke 03 - 21, 
To 03 - 21, 
Pe 03 - 24, 
La 00 - 24, 
Su 00 - 24, 
muulloin SEIS 

Ilmamäärät L/s 
(tulo / poisto) +8700 / -7800 +1500 / -1500 +3300 / -3000 +3300 

Tuloilmakoneen 
sijainti 

L301 iv-konehuone L301 iv-konehuone L301 iv-konehuone L301 iv-konehuone 

Valmistus-/  
asennusvuosi 2006 2006 2006 2006 

erillispoistot/ 
huippuimurit 

PF25. PF26, PF27, 
PF29 -  TK13PF1 

Raitisilma-
säleikkö 

ei lumisiepparia ei lumisiepparia ei lumisiepparia ei lumisiepparia 

Raitisilmakam-
mio /-kanava 

kammiossa lunta, puh-
distusluukku on 

kammiossa lunta, 
puhdistusluukku on 

kammiossa lunta, 
puhdistusluukku on 

kammiossa lunta, 
puhdistusluukku on 

Lämmön 
 talteenotto Pyörivä LTO Pyörivä LTO Pyörivä LTO ei LTO:a 

Tulosuodattimet F8/F7 (sekaparit) F8 F8 F8 

Suodatinkehikon 
tiiveys, suodatin-
kammion siisteys 

Tiiviit. 
Kammiossa jäätä, alim-
mat suodattimet jääty-
neet kammion pohjaan! 

Tiiviit. 
(vähäisiä jälkiä ohi-
vuodoista) 
 

Tiiviit. 
Kammiossa jäätä, 
alimmat suodattimet 
jäätyneet kammion 
pohjaan! 

Tiiviit  
(kammiossa vanhoja 
jälkiä suodattimien 
kastumisesta) 

Lämmityspatteri Siisti Siisti Siisti 

Vähäisessä määrin 
irtolikaa, patterin 
alaosassa vanhoja 
kosteusjälkiä,  

Tulopuhallin-
kammio 

Kammiossa hihnapurua Siisti Siisti Kammion pohjalla 
vanhoja kosteusjälkiä 

Hihnojen kunto ei huomauttamista Ei hihnoja, suora-
vetoinen puhallin 

Ei hihnoja, suora-
vetoinen puhallin 

Ei hihnoja, suora-
vetoinen puhallin 

Poistosuodatti-
met 

F7 F7 
F7 (huippuimuri, ei suo-

dattimia) 

Suodatinkehikon 
tiiveys, suodatin-
kammion siisteys 

Tiiviit 
Tiiviit 
(kammion oven tiiviste 
irrallaan) 

Epätiiviit - 

Poistopuhallin,  
hihnojen kunto ei huomauttamista Ei hihnoja, suora-

vetoinen puhallin 
Ei hihnoja, suora-
vetoinen puhallin 

(huippuimuri) 

Mahdolliset 
mineraalivilla-
kuitulähteet 

Ei havaittu (äänen-
vaimennusosan vai-
mennusmateriaali suo-
jattua) 

Tuloilmakammion 
anturiläpivienti ja 
tarkastusluukun reuna. 
(äänenvaimennusosan 
materiaali suojattua) 

LTO:n jälkeinen anturi-
läpivienti + tuloilma-
kammion anturiläpi-
vienti (äänenvaimen-
nusosan vaimennus-
materiaali suojattua) 

Ei havaittu (äänen-
vaimennusosan vai-
mennusmateriaali 
suojattua) 
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1990-luvulla rakennettujen alueiden iv-koneilla on teknistä käyttöikää jäljellä yli kymmenen vuotta, kun 
koneiden normaalit huoltotoimenpiteet suoritetaan asianmukaisesti. 
 
Toimenpide-ehdotukset: 

• Koneiden 310TK ja 312TK Jäätyneiden tuloilmasuodattimien vaihtaminen viimeis-
tään keväällä lumikauden päätyttyä 

• Koneen 310TK kaikkien tuloilmasuodattimien tulisi olla luokkaa F8 (samassa suoda-
tinosassa tulisi käyttää vain yhden suodatinluokan suodattimia) 

• IV-koneiden puhdistus kanavien puhdistustyön yhteydessä 

• Lumisiepparien asennus raitisilmasäleiköihin 

• Koneen 312TK poistoilmasuodattimien asennuksen tiivistys 

• Mineraalivillakuitulähteiden poisto tiivistys-, suojaus- tai pölynsidontamenetelmillä 
 

 
Kuva 248. Koneiden 310TK (luokat) ja 313TK (keittiö) raitisil-
masäleiköt, säleiköissä ei ole lumisieppareita 

 
Kuva 249. 310TK, suodatinkammion pohjalla on jääkerros, 
johon suodattimet ovat jäätyneet kiinni 

 
Kuva 250. 310TK tulosuodatinkammio, alemmat suodattimet 
ovat luokkaa F7, ylemmät F8 

 
Kuva 251. 311TK, tuloilmakammion tarkastusluukun reunoilla 
on reikälevyn alla suojaamatonta mineraalivillaa 
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Kuva 252. 311TK, tuloilmakammion anturiläpimenossa on 
suojaamatonta mineraalivillaa  

  
Kuva 253. 312TK, suodatinkammion pohjalla on ohut jääker-
ros, johon suodattimet ovat paikoin jäätyneet kiinni 

 
Kuva 254. 312TK, poistoilmasuodattimien asennus on epätii-
vis, suodatinkehikon reunoilla n. 1-2 cm rako. 

 
Kuva 255. 312TK, tuloilmakammion anturiläpiviennissä on 
suojaamatonta mineraalivillaa 

 
Kuva 256. 312TK, LTO:n jälkeisen tarkastusosan anturiläpi-
viennissä on suojaamatonta mineraalivillaa 
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7.1.10 Ilmanvaihdon siirto-osat (2000-luvun alue) 
• Kuntoluokka 4 

Kanavistot ovat alkuperäisiä kierresaumapeltikanavia ja suorakaidepeltikanavia  
 
Havainnot: 

• Saadun tiedon mukaan koneiden 311TK (Monitoimitila) ja 312TK (Ruokala) palvelu-
alueen kanavat on nuohottu ja koneet puhdistettu kesällä 2017 

• Koneiden 310TK (luokkatilat) ja 313TK (keittiö) palvelualueiden edellisestä nuo-
housajankohdasta ei ollut tietoa, ilmeisesti kanavia on puhdistettu n. 5 vuoden vä-
lein. 

• Koneen 310TK palvelualueelta tuloilmakanavasta otetussa pölynkoostumusnäyt-
teessä (Liite 7) havaittiin mineraalivillakuituja ja siitepölyä 

 
Toimenpide-ehdotukset: 

• Ilmanvaihtokanavien ja päätelaitteiden puhdistus koneiden 310TK ja 313TK palvelu-
alueella 
 

 
Kuva 257. Tuloilmakanava aulassa L102, koneen 310TK 
palvelualue, pölynkoostumusnäytteen nro 5 ottopaikka. Näyt-
teen keräämisessä syntyneet pyyhkäisyjäljet kuvassa 

 
Kuva 258. Koneen 310TK poistoilmakanava iv-
konehuoneessa, kanavassa normaalia pölyyntymistä, pyyh-
käisyjäljet kuvassa 
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Kuva 259. 311TK, tuloilmakanava iv-konehuoneessa palopel-
lin kohdalla. Kanavassa ei erottuvia lika- tai pölykertymiä 
(puhdistettu kesällä 2017) 

 
Kuva 260. 311TK, poistoilmakammiossa/äänenvaimentimissa 
normaalia pölyyntymistä pölykertymiä (puhdistettu kesällä 
2017) 

 
Kuva 261. 312TK, tuloilmakanava iv-konehuoneessa. Kana-
vassa ei erottuvia lika tai pölykertymiä (puhdistettu kesällä 
2017) 

 
Kuva 262. 312TK, poistoilmakammio iv-konehuoneessa, 
kanavassa normaalia pölyyntymistä (pudistettu kesällä 2017) 

 
Kuva 263.313TK, keittiön tuloilmakanava iv-konehuoneessa. 
Kanavan pohjalla karkeaa likaa 

 
Kuva 264. Poistoilmakanava keittiössä. Kanavassa normaalia 
pölyyntymistä 
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7.1.11 Ilmanvaihdon pääteosat (2000-luvun alue) 
• Kuntoluokka 4 - 5 

Ilmanvaihdon päätelaitteet ovat alkuperäisiä koneelliseen ilmanvaihtoon tarkoitettuja päätelaitteita. 
 
Havainnot: 

• Päätelaitteissa ei havaittu mineraalivillakuitulähteitä 

• Luokkatilojen poistoilmapäätelaitteissa koneen 310TK palvelualueella on erittäin 
runsasta pölykertymää (laitteiden sisäpuoliset reikälevyt pölyyntyneet umpeen), millä 
on todennäköisesti vaikutusta poistoilmamääriin. Pölyyntyminen voi toimia selitykse-
nä havaitulle poistoilmamäärien vajaukselle ja tilojen ylipaineisuudelle. 
 

Toimenpide-ehdotukset: 

• 310TK koneen vaikutusalueen pölyyntyneiden poistopäätelaitteiden puhdistus välit-
tömästi 

• Päätelaitteiden puhdistus kanavien puhdistustyön yhteydessä 
 

 

 
Kuva 265. Poistoilmapäätelaite luokassa L103, päätelaitteen 
sisällä oleva reikälevy on pölyyntynyt umpeen, kuvassa osoi-
tettu pölykerrokseen tehty aukko 
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7.1.12 Ilmamäärämittaukset (2000-luvun alue) 
2000-luvun alueen ilmamäärämittausten tulokset on esitetty alla olevassa taulukossa. Merkittäviä 
puutteita havaittiin etenkin luokkatilojen poistoilman osalta. 
 
Taulukko 20. 2000-luvun alueen ilmamäärämittaukset. Suunnitteluarvoista yli 20% poikkeavat tulokset korostettu punaisella. 

Tila 
(iv-kone) 

MITTAUSPISTE 
Tulopäätelaite/ 
säätöpelti /  
kanavamittaus 

Pa k / as. 
Tuloilma 

[l/s] 
Poistopääte-

laite Pa 
k / 
as. 

Poistoilma 
[l/s] 

Suunniteltu 
tulo/poisto 

[l/s] 

L103 
(310TK) 

VBA1-C21 
VBA1-C21 

  92* 
131* 

yht. 223 

EHC+VBA1 
EHC+VBA1 

  43* 
51* 

 yht. 94 

+210 
-210 

L134 
(310TK) 
 

VBA1-C21 
VBA1-C21 

  71* 
73* 

yht. 144 

EHC+VBA1 
EHC+VBA1 

  49* 
52* 

yht. 101 

Puolinopeus! 
 n. +120 
  n. -120 

HUOM! L134 MITATTU PUOLINOPEUDELLA 
L115 Moni-
toimitila 
(311TK) 

Kanavamittaus, 
iv-konehuone 

2 x Ø500 

  581 
752 

yht. 1333 

Kanavamittaus, 
iv-konehuone 
2 x Ø500 

  652 
537 

yht. 1189 

+1500 
-1500 

Ruokala 
 (312TK) 

Kanavamittaus 
ivkh 

Ø630 

  1463 Kanavamittaus 
ivkh 

Ø630 

  1399 +1310 
-1500 

HUOM! OTOSLUONTEINEN MITTAUS TOISESTA RUNKO-
KANAVASTA, EI KOKO TILAN TULOILMAMÄÄRIEN MITTA-
US 

HUOM! OTOSLUONTEINEN MITTAUS TOISESTA RUNKO-
KANAVASTA, EI KOKO TILAN POISTOILMAMÄÄRIEN MIT-
TAUS 

Keittiö, 
esivalmis-
tus 
 (313TK) 

LCA+MBA-2 
LCA+MBA-2 

7,7 
7,6 
 

k=24 
k=24 

67 
62 

yht. 129 

KSOV-200 
KSOV-200 

84 
90 

+20 
+20 

69 
71 

+200 
-? (suunnitel-
ma ei pidä 
paikkaansa 
päätelaitteiden 
osalta) 
 

HUOM! KAHDEN PÄÄTELAITTEEN OTOSLUONTEINEN 
MITTAUS, EI KOKO TILAN TULOILMAMÄÄRIEN MITTAUS! 

HUOM! KAHDEN PÄÄTELAITTEEN OTOSLUONTEINEN 
MITTAUS, EI KOKO TILAN POISTOILMAMÄÄRIEN MITTA-
US! 

 
Toimenpide-ehdotukset: 

• Ilmamäärien mittaus- ja säätötyöt kanavien ja päätelaitteiden puhdistuksen jälkeen 
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7.2 Lämmitysjärjestelmien kuntoarvio  
Rakennuksessa on vesikeskuslämmitys ja lämmöntuotto tapahtuu kaukolämmön avulla. Lämmönja-
kohuoneita ja kaukolämmön alajakokeskuksia on 2 kpl, joista vanhempi palvelee 1970-, 80- ja 90-
luvun alueita, joilla lämmönjakotapana on patterilämmitys. Uudempi alajakokeskus palvelee 2000-
luvulla rakennettua aluetta, jolla pääasiallisena lämmönjakotapana on lattialämmitys. 

7.2.1 Lämmityksen keskusosat, 1970-, 80- ja 90-luvun alueet 
• Kuntoluokka 1 - 2 

Havainnot: 

• Kaukolämmön alajakokeskus on pääosin vuodelta 1985, ilmastoinnin lämmönsiirrin 
on asennettu vuonna 2000. Alajakokeskuksen tekninen käyttöikä on yleisesti n. 20 – 
25 vuotta, joten alajakokeskus on vanhimpien lämmönsiirtimien osalta teknisen käyt-
töikänsä päässä  

• Lämpimän käyttöveden menolämpötila oli analogisista mittareista luettuna n. 55 °C. 
ja kiertoveden paluulämpötila n. 53 °C.  

Toimenpide-ehdotukset: 

• Alajakokeskuksen uusiminen kokonaisuudessaan 
 

 
Kuva 266. 1970-, 80- ja 90-luvun alueita palveleva kauko-
lämmön alajakokeskus 
 

 
 

7.2.2 Lämmityksen siirto-osat 1970-, 80- ja 90-luvun alueet 
• Kuntoluokka 3 - 4 

 
Lämmitysputket ovat alkuperäisiä teräsputkia. Ilmanvaihdon lämmitysverkosto on vuodelta 2000. Te-
räsputkesta tehtyjen lämmitysverkostojen käyttöikä on vähintään 60-70 vuotta, jos verkostossa kiertä-
vän veden ominaisuudet ovat suotuisat eikä putkisto ole alttiina ulkopuoliselle kosteudelle. Vedessä 
oleva happi lyhentää lämpöjohtojen ja patterien käyttöikää. Tämän takia ei suositella tarpeetonta ve-
den lisäämistä verkostoon. Mikäli vedenlisäykselle on tarvetta, suositellaan tutkittavan, onko verkos-
tossa vuoto tai onko paisunta-astian toiminnassa puutteita. 
1970- ja 80-luvun alueen patteriverkoston linjasäätö- ja sulkuventtiilit ovat tiettävästi alajakokeskuksen 
asentamisen ajalta vuodelta 1985 ja osin alkuperäisiä 1970-luvulta. 1990-luvun osan sulku- ja lin-
jasäätöventtiilit ovat alkuperäisiä. 

 
Toimenpide-ehdotukset: 

• 1970- ja 80-luvulta olevien sulku- ja linjasäätöventtiilien uusiminen alajakokeskuksen 
uusimisen yhteydessä 
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Kuva 267. Patteriverkoston linjasäätöventtiili ja sulku-
venttiili (1990-luvun alue) 

 

 

7.2.3 Lämmityksen pääteosat, 1970-, 80- ja 90-luvun alueet 
• Kuntoluokka 3 - 4 

Lämmityspatterit ovat kullakin alueella alkuperäisiä teräslevypattereita ja konvektoreita. Patterit on 
varustettu termostaattisilla patteriventtiileillä. Pattereiden tekninen käyttöikä voi olla lähemmäs 100 
vuotta, jos verkostossa kiertävän veden ominaisuudet ovat suotuisat. Vedessä oleva happi lyhentää 
lämpöjohtojen ja patterien käyttöikää. Tämän takia ei suositella tarpeetonta veden lisäämistä verkos-
toon. Mikäli vedenlisäykselle on tarvetta, suositellaan tutkittavan, onko verkostossa vuoto tai onko 
paisunta-astian toiminnassa puutteita. 
 
Havainnot: 

• 1970- ja 80-luvun alueilla patteriventtiilit ja termostaatit ovat alajakokeskuksen asen-
tamisen ajalta 80-luvun puolivälistä. 90-luvun alueen venttiilit ja termostaatit ovat al-
kuperäisiä. 
 

Toimenpide-ehdotukset: 

• Patteriventtiilien ja termostaattien uusiminen alajakokeskuksen uusimisen yhteydes-
sä 
 

 
Kuva 268. Lämmityspatteri ja termostaattinen 
patteriventtiili 1980-luvun alueella 

 
Kuva 269. Konvektorimallinen lämmityspatteri 1970-luvun 
alueella (tila 50) 
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Kuva 270. Lämmityspatteri ja termostaattinen 
patteriventtiili 1990-luvun alueella 

 

 

7.2.4 Lämmityksen keskusosat, 2000-luvun alue 
• Kuntoluokka 4 - 5 

Havainnot: 

• Kaukolämmön alajakokeskus on alkuperäinen vuodelta 2005. Alajakokeskuksen 
tekninen käyttöikä on yleisesti n. 20 – 25 vuotta, joten käyttöikää on jäljellä arviolta 
n. 10 vuotta  

• Lämpimän käyttöveden menolämpötila oli analogisista mittareista luettuna n. 53 °C. 
ja kiertoveden paluulämpötila n. 51 °C. (rakennusaikana voimassa olleiden määräys-
ten mukaan lämminvesijärjestelmässä veden lämpötilan tuli olla vähintään 50 °C, 
nykyinen määräys 55 °C) 

 
Toimenpide-ehdotukset: 

• Lämmönjakokeskuksen uusimiseen tulee varautua tarkastelujakson lopulla 
 

 
Kuva 271. 2000-luvun aluetta palveleva kaukolämmön alaja-
kokeskus 
 

 
 

7.2.5 Lämmityksen siirto-osat 2000-luvun alue 
• Kuntoluokka 4 - 5 
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Lattialämmityksen jakotukeille johtava lämmitysputket ovat alkuperäisiä teräsputkia. Teräsputkesta 
tehtyjen lämmitysverkostojen käyttöikä on vähintään 60-70 vuotta, jos verkostossa kiertävän veden 
ominaisuudet ovat suotuisat eikä putkisto ole alttiina ulkopuoliselle kosteudelle. Vedessä oleva happi 
lyhentää lämpöjohtojen ja patterien käyttöikää. Tämän takia ei suositella tarpeetonta veden lisäämistä 
verkostoon. Mikäli vedenlisäykselle on tarvetta, suositellaan tutkittavan, onko verkostossa vuoto tai 
onko paisunta-astian toiminnassa puutteita. 
Lattialämmitysputket ovat alkuperäisiä muoviputkia. Lattialämmitysputkien tekninen käyttöikä on arviol-
ta n. 50 vuotta, joten käyttöikää on jäljellä yli 30 vuotta. 
Linjasäätö- ja sulkuventtiilit ovat alkuperäisiä ja niillä on teknistä käyttöikää jäljellä yli 10 vuotta.  
 
Toimenpide-ehdotukset: 

• Ei toimenpide-ehdotuksia 
 

 
Kuva 272. Lattialämmityksen jakotukkikaappi 

 

 

7.2.6 Lämmityksen pääteosat, 2000-luvun alue 
• Kuntoluokka 4 - 5 

Pääasiallinen lämmönluovutustapa alueella on lattialämmitys. Lämmityspattereita on ilmeisesti ainoas-
taan iv-konehuoneessa. Tuulikaapeissa on alkuperäiset lämmitysverkostoon kytketyt kiertolämmitys-
kojeet, joilla on teknistä käyttöikää jäljellä yli 10 vuotta. 
Toimenpide-ehdotukset: 

• Ei toimenpide-ehdotuksia 
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Kuva 273. Kiertolämmityskoje keittiön tuulikaapissa. 

 

 

7.3    Käyttövesijärjestelmien kuntoarvio 
7.3.1 Vesijohdot, 1970-, 80- ja 90-luvun alueet 

• Kuntoluokka 2 - 4 
 
1970-, 80- ja 90-luvun alueita palveleva tonttijohto on muovia. Lämmönjakohuoneeseen sisään tuleva 
tonttivesijohto on materiaaliltaan muovia ja ilmeisesti alkuperäinen. Vesimittari on uusittu (mittarin 
valmistusvuosi 2007). 
Rakennuksen sisäiset vesiputket ovat pääosin alkuperäisiä kupariputkia. Jakojohdot on asennettu 
eristettynä alakattoihin. Kuparisten käyttövesiputkien laskennallinen tekninen käyttöikä on vähintään 
50 vuotta, joten vanhimmille 1970-luvulla asennetuille johto-osuuksille voidaan suositella kuntotuki-
musta 5 vuoden kuluessa.   
 
Toimenpide-ehdotukset: 

• Alkuperäisten 1970-luvun alueen vesijohto-osuuksien kuntotutkimus 5 vuoden sisäl-
lä 

 



Sisäilma-, rakenne- ja kosteustekninen kuntotutkimus 
Gesterbyn koulukeskuksen A-rakennus 18.4.2018 
WO-00550582 115(138)  
 

 
 
Inspecta Oy Käyntiosoite Y-tunnus   
PL1000 (Sörnäistenkatu 2) Sentnerikuja 3 1787853-0   
00581 Helsinki, Finland 00440 Helsinki, Finland 
Tel. 010 521 600 www.inspecta.fi 
asiakaspalvelu@inspecta.com  

 
Kuva 274. Tonttivesijohto ja vesimittari lämmönjakohuonees-
sa 

 
Kuva 275. Alkuperäisiä eristettyjä vesijohtoasennuksia 1970-
luvun alueella 

 
Kuva 276. Kuparisia vesijohtoasennuksia 1990-luvun alueen 
WC-tilassa 

 
Kuva 277. Ilmeisesti v. 2014 uusittuja kuparisia vesijohto-
asennuksia 1980-luvun alueen WC-tilassa 

 

7.3.2 Vesi- ja viemärikalusteiden pääteosat, 1970-, 80- ja 90-luvun alueet 
• Kuntoluokka 2 - 5 

 
Vesi- ja viemärikalusteet ovat osin alkuperäisiä ja osin uusittuja. Sekoittajat ovat pääasiassa Oras-
merkkisiä.  
 
Havainnot: 

• Vesi- ja viemärikalusteet ovat havaitulta osin kunnossa 
 

Toimenpide-ehdotukset: 

• Vesi- ja viemärikalusteita uusitaan/kunnostetaan tarpeen mukaan normaalin huolto-
toiminnan yhteydessä. 
 



Sisäilma-, rakenne- ja kosteustekninen kuntotutkimus 
Gesterbyn koulukeskuksen A-rakennus 18.4.2018 
WO-00550582 116(138)  
 

 
 
Inspecta Oy Käyntiosoite Y-tunnus   
PL1000 (Sörnäistenkatu 2) Sentnerikuja 3 1787853-0   
00581 Helsinki, Finland 00440 Helsinki, Finland 
Tel. 010 521 600 www.inspecta.fi 
asiakaspalvelu@inspecta.com  

 
Kuva 278. Kotitalousluokan WC-tila, alkuperäinen WC-
istuin 1970-luvulta  

 
Kuva 279. Kotitalousluokan WC-tila, sekoittaja on uusittu 

 
Kuva 280. 2014 uusittu 1980-luvun alueen WC-tila 

 
Kuva 281. 1990-luvun alueen alkuperäinen kaksoishuuhte-
lulla varustettu WC-istuin 

    
7.3.3 Vesijohdot, 2000-luvun alue 

• Kuntoluokka  4 - 5 
 
Vesijohdot ovat alkuperäisiä kuparisia vesijohtoja. Kytkentäjohtoina on käytetty myös suojaputkeen 
asennettuja muovisia vesijohtoja 
 
Toimenpide-ehdotukset: 

• Ei toimenpide-ehdotuksia 
 

7.4 Muut järjestelmät 
7.4.1 Palontorjuntajärjestelmät 
Kiinteistö on varustettu pikapaloposteilla ja käsisammuttimilla. Palopostikaapeissa ja sammuttimissa 
olevien merkintöjen mukaan laitteet on tarkastettu asianmukaisesti 

7.4.2 Kylmätekniset järjestelmät 
Kiinteistössä ei ole ilmanvaihtoon liittyviä jäähdytyslaitteita. Tietotekniikkaluokassa 54 on tilajäähdytys-
laite, ns. split-koje, jonka ulkoyksikkö sijaitsee vesikatolla. Koje on suunnitelmien perusteella asennettu 
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ilmeisesti vuonna 2000. Toimintakunnosta ei ollut tietoa, keskimääräinen tekninen käyttöikä vastaavilla 
laitteilla on n. 20 vuotta. 

7.4.3 Paineilmajärjestelmät 
Teknisen työn tiloissa on vuoden 2014 muutostöiden yhteydessä asennettu paineilmajärjestelmä 
kompressoreineen. Järjestelmällä on käyttöikää jäljellä yli kymmenen vuotta 

 
Kuva 282. Paineilmakompressori teknisen työn tiloissa 

 

7.4.4 Purunpoistojärjestelmät 
Teknisen työn tilojen puutyösalit on varustettu purunpoistojärjestelmällä, joka on asennettu vuoden 
2014 muutostöiden yhteydessä. Järjestelmällä on käyttöikää jäljellä yli kymmenen vuotta 

 
Kuva 283. Purunpoistokonehuone 

7.4.5 Kaasujärjestelmät 
Teknisen työn tilat on varustettu kaasukeskuksella, joka sijaitsee ulkona tilojen länsiseinustalla. Kes-
kuksesta on johdettu sisätiloihin asetyleeni-, happi-, nestekaasu- ja hitsaussuojakaasuputkistot. 
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Kuva 284. Kaasujen pääsulkuventtiilit teknisen työn tiloissa 

 

7.4.6 Väestönsuojan LVI-järjestelmät 
Rakennuksessa on kaksi väestönsuojaa, yksi 1990-luvun alueella ja yksi 2000-luvun alueella.  
Väestösuojien laitteiden edellisestä tarkastuksesta tai tiiveyskokeista ei ollut tietoa. Väestönsuojan 
laitteiden toimintakunnon varmistamiseksi ne tulee tarkastaa ja huoltaa vähintään 10 vuoden välein. 
Laitteiden toiminnan tarkastuksesta tulee laatia tarkastuspöytäkirja, johon tehdään merkinnät suorite-
tuista tarkastuksista laitekohtaisesti. 
Toimenpide-ehdotukset: 

• Väestönsuojalaitteiden tarkastus ja tiiveyskoe 

7.5 Sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien kuntoarvio 
7.5.1 S1 Asennus ja apujärjestelmät 

• Kuntoluokka 4 
Rakennekuvaus: 
Johdotukset kulkevat rakenteisiin asennetuissa sähköputkissa, kaapelihyllyillä, johtokouruissa 
sekä pinta-asenteisina.  
Havainnot: 

• Tarkastetut johtotiet ovat pääosin hyväkuntoisia eikä niissä havaittu vikoja tai puut-
teita. 

• Otantana tarkastetuissa läpivienneissä havaittiin paikoin puutteita. Mahdollisia uusia 
johdotuksia asennettaessa tulee läpiviennit tiivistää ko. osastoivaa rakennetta vas-
taavaksi. Vähintäänkin osastoiviin rakenteisiin tehdyt läpiviennit on suositeltavaa tar-
kastaa ja tiivistää tarvittaessa. 

• Johtoteiden keskimääräistä teknistä käyttöikää (n. 40 v) on jäljellä yli 10 vuotta.  
Toimenpide-ehdotukset: 

• Normaalit huolto ja kunnossapitotoimenpiteet 

• Läpivientien tarkastus ja tarvittavat tiivistykset 
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Kuva 285. Kaapelihyllyasennuksia.  

 
Kuva 286. Johtokouruasennuksia. 

 
Kuva 287. Avoin läpivienti. 

 

 

7.5.2 S2 Sähkönjakelu ja siihen liitetyt kuormitukset 
7.5.3 S21 Sähköenergian tuotanto ja liittäminen 

• Kuntoluokka 4 
Rakennekuvaus: 
Kiinteistö on liitetty paikalliseen pienjännite (0,4 kV) sähköverkkoon.  
Havainnot: 

• Liittymiskaapeleita on kuusi kappaletta, mallia AXMK 4x185. 

• Liittymiskaapelit ovat vuodelta 2006 ja niiden keskimääräistä teknistä käyttöikää (n. 
50 v) on jäljellä n. 40 vuotta. 

Toimenpide-ehdotukset: 

• Ei toimenpiteitä 
 

7.5.4 S22 Sähköenergian pääjakelu 
• Kuntoluokka 2…5 

Rakennekuvaus: 
Rakennusten sähköpääkeskus ja ryhmäkeskus RK15 sijaitsee sähköpääkeskustilassa, 2006 ra-
kennetulla laajennusosalla. A-osan alkuperäinen pääkeskus toimii nykyään nousukeskuksena. 
Ryhmäkeskuksia sijaitsee käytävien sähkökeskuskomeroissa sekä teknisissä tiloissa. Ryhmä-
keskukset ovat eri rakennusosien ikäisiä. 

Maadoitukset on toteutettu betoniraudoitukseen ja putkistoihin. Pääpotentiaalintasauskisko si-
jaitsee sähköpääkeskustilassa. 
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Pääkeskuksen loistehon kompensointilaitteiston teho on 200 kVAr ja se sijaitsee sähköpääkes-
kustilassa. A-osan alkuperäiseen pääkeskukseen (nykyisin nousukeskus) on kytketty kompen-
sointilaitteisto jonka teho on 90 kVAr. 

Keskusten väliset syöttökaapelit ovat pääosin 5-johdinjärjestelmän mukaisia muovieristeisiä 
kaapeleita. 

Havainnot: 

• Sähköpääkeskus on vuodelta 2006 ja se on hyväkuntoinen (KL5). 

• A-osan alkuperäinen pääkeskus (nykyään nousukeskus) ja ryhmäkeskukset ovat al-
kuperäisiä (vuodelta 1975) ja ne ovat välttävässä kunnossa (KL2). Keskusten kes-
kimääräinen tekninen käyttöikä (30-40v) on lopussa. 

• Keskukset ovat koteloituja ja kosketussuojattuja. A-osan alkuperäiset ryhmäkeskuk-
set ovat pääosin tulppavarokekeskuksia ja uudemmissa keskuksissa suojalaitteina 
ovat johdonsuojakatkaisijat. Suurimmat lähdöt ovat kahvavarokelähtöjä. 

• Keskuksessa RK9 havaittiin irrotettuja kansia, jotka tulee kiinnittää paikalleen. Muis-
sa keskuksissa ei havaittu turvallisuuspuutteita. Osa ryhmäkeskustiloista on pölyisiä. 

• Kiinteistön maadoitusjärjestelmä on hyväkuntoinen, keskimääräinen tekninen käyt-
töikä n. 50 vuotta. Maadoituksen toiminnassa ei havaittu puutteita (KL4). 

• A-osan kompensointilaitteisto on alkuperäinen ja sen keskimääräinen tekninen käyt-
töikä (20-30 v) on lopussa. Laitteistoa kuitenkin huolletaan, paikalla tehtyjen havain-
tojen perusteella, kerran vuodessa, jolloin sen komponentteja on uusittu/uusitaan 
tarvittaessa.  

• Pääkeskuksen kompensointilaitteisto on vuodelta 2006 ja se on hyväkuntoinen. 
Keskimääräistä teknistä käyttöikää (20-30 v) on jäljellä yli 10 vuotta. 

• Keskusten väliset kaapeloinnit on pääosin uusittu peruskorjausten ja laajennusosien 
rakentamisen yhteydessä. Kaapeloinnit ovat hyväkuntoisia (KL4), keskimääräistä 
teknistä käyttöikää (n. 40 v) jäljellä yli 10 vuotta.  

Toimenpide-ehdotukset: 

• Normaalit huolto ja kunnossapitotoimenpiteet (mm. keskustilojen puhtaanapito). 

• Keskuksen RK9 kansien asentaminen paikalleen. 

• A-osan alkuperäisten sähkökeskusten uusiminen. 
 

 
Kuva 288. Sähköpääkeskus. 

 
Kuva 289. A-osan alkuperäinen pääkeskus, nykyään 
nousukeskus (NK) 
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Kuva 290. RK9, keskuksen kansia irti. 

 
Kuva 291. Ryhmäkeskus RK15 vuodelta soo6. 

 

7.5.5 S23 Laitteiden ja laitteistojen sähköistys 
• Kuntoluokka 4 

Rakennekuvaus: 
LVI-laitteistojen sähköistyksiä on uusittu tarvittaessa laitteistouusintojen yhteydessä. 

Keittiölaitteiden sähköistykset ovat pääosin vuodelta 2006. 

Havainnot: 

• Laitteistojen sähköistykset ovat hyvässä kunnossa. 

• Laitteistojen sähköistyksiä on suositeltavaa uusia ko. laitteistojen uusimisen yhtey-
dessä. 

Toimenpide-ehdotukset: 

• Normaalit huolto ja kunnossapitotoimenpiteet 
 

7.5.6 S24 Sähköliitäntäjärjestelmät 
• Kuntoluokka 2…4 

Rakennekuvaus: 
Kiinteistön pistorasiat ovat maadoitettuja ja pääosin vikavirtasuojaamattomia. 

Havainnot: 

• Tarkastetut pistorasiat ovat eri aikakausilta. Vanhimmat 1980-luvulta ja uusimmat 
2010-luvulta. Kalusteita on uusittu tarpeen mukaan ja tilakohtaisten remonttien yh-
teydessä. 

• Pistorasioista puuttuu pääosin nykyvaatimusten mukainen henkilö ja paloturvallisuut-
ta parantava vikavirtasuojaus, jota ei asennusajankohtina vielä vaadittu. 

• Maadoitukset olivat tarkastetuilta osin kunnossa. 

• Pistorasioiden keskimääräinen tekninen käyttöikä on 20-40 vuotta.  

• Vanhimpien pistorasiakalusteiden uusiminen ja vikavirtasuojaus on suositeltavaa 
suorittaa esim. tilakohtaisten remonttien yhteydessä. 
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Toimenpide-ehdotukset: 

• Normaalit huolto ja kunnossapitotoimenpiteet. 

• Vanhimpien pistorasiakalusteiden uusiminen. 
 

 
Kuva 292. Pinta-asennuspistorasia käytävällä, arviolta 
1980-luvulta. 

 
Kuva 293. Uudempia pistorasioita luokkatilassa. 

 

7.5.7 S25 Valaistusjärjestelmä 
S251 Sisävalaistusjärjestelmä  

• Kuntoluokka 2 
Rakennekuvaus: 
Yleisten tilojen sisävalaistus on toteutettu pääosin loiste- ja pienoisloistelamppuvalaisimin.  
Havainnot: 

• Valaisimet ja valaistuksen ohjauslaitteet ovat eri aikakausilta. Vanhimmat 1980-
luvulta ja uusimmat 2010-luvulta. Kalusteita on uusittu tarpeen mukaan sekä tilakoh-
taisten remonttien yhteydessä.  

• Valaistustasojen mitattiin olevan tarkoituksenmukaisia (luonnonvalo vaikutti mittaus-
tuloksiin osissa tiloja). 

• Valaisinlaitteiden keskimääräinen tekninen käyttöikä on 20-30 vuotta. 

• Vanhimpien valaisimien uusiminen on suositeltavaa suorittaa esim. tilakohtaisten 
remonttien yhteydessä. Uusimalla valaisimet LED-valaisimiksi voidaan säästää säh-
köenergiaa.  

• Valaistusjärjestelmien uusimisen suunnittelussa tulee huomioida tilakohtaiset valais-
tustarpeet ja energiatehokkaat ohjaustavat. 

Toimenpide-ehdotukset: 

• Normaalit huolto ja kunnossapitotoimenpiteet. 

• Vanhimpien valaistusjärjestelmien uusiminen. 
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Kuva 294. Käytävän valaistusta.  

 
Kuva 295. Luokkatilojen valaistustasot olivat tarkoituk-
senmukaisia. 

S252 Ulkovalaistusjärjestelmä 

• Kuntoluokka 4 
Rakennekuvaus: 
Ulkovalaisimet ovat pylväsvalaisimia, katoksiin asennettuja valaisimia ja seinävalaisimia. Ulkovalais-
tusta ohjataan automaatiojärjestelmän avulla. 
Havainnot: 

• Piha-alueen valaisimet ovat pääosin hyvässä kunnossa. 

• Ulkovalaisimien keskimääräinen tekninen käyttöikä on 20-30 vuotta. 
Toimenpide-ehdotukset: 

• Normaalit huolto ja kunnossapitotoimenpiteet. 
 

 
Kuva 296. Pylväsvalaisin piha-alueella. 

 
Kuva 297. Valaisin pihan katoksessa. 

7.5.8 S6 Turvavalaistusjärjestelmät 
• Kuntoluokka 4 

Rakennekuvaus: 
Rakennuksessa on turvavalaistusjärjestelmä, joka koostuu poistumisopastevalaisimista ja turvavalo-
keskuksesta sekä näiden välisistä kaapeloinneista.  
Havainnot: 

• Järjestelmä on pääosin hyvässä kunnossa. 

• Järjestelmän huollot ja testaukset on suoritettu asianmukaisesti. 

• Järjestelmän tekninen käyttöikä: keskus 15-25 vuotta, valaisimet 20-30 vuotta. 
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Toimenpide-ehdotukset: 

• Normaalit huolto- ja kunnossapitotoimenpiteet 

 
Kuva 298. Turvavalokeskus laajennusosalla. 

 
Kuva 299. Poistumisopastevalaisin. 

7.5.9 T1 Viestintä ja tietoverkkojärjestelmät 
7.5.10 T110 Antennijärjestelmä 

• Kuntoluokka 4 
Rakennekuvaus: 
Rakennuksessa on yhteisantennijärjestelmä.  
Havainnot: 

• Antennijärjestelmää on saneerattu tarpeen mukaan (mm. laajennustöiden yhteydes-
sä) ja se on hyvässä kunnossa. 

• Antenniverkon keskimääräinen tekninen käyttöikä on 30-40 vuotta. Vahvistinlaittei-
den tekninen käyttöikä on huomattavasti lyhyempi. 

Toimenpide-ehdotukset: 

• Normaalit huolto- ja kunnossapitotoimenpiteet 
 

 
Kuva 300. Antennihaaroitin keskuskomerossa. 

 

7.5.11 T130 Yleiskaapelointijärjestelmä (ATK-järjestelmä) 
• Kuntoluokka 4 

Rakennekuvaus: 
Rakennuksessa on kuitukaapeliliittymä. Sisäverkko on parikaapelilla toteutettu ATK verkko. Lisäksi 
tiloihin on asennettu WLAN-tukiasemia.  
Havainnot: 

• Verkosto on rakennettu kategorian 6 (CAT6) mukaiseksi. 
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• Järjestelmää on saneerattu tarpeen mukaan (mm. laajennustöiden yhteydessä) ja se 
on hyvässä kunnossa. 

Toimenpide-ehdotukset: 

• Normaalit huolto- ja kunnossapitotoimenpiteet. 
 

 
Kuva 301. Yleiskaapeloinnin jakamotila. 

 
 

7.5.12 T2 Tilakohtaiset kuva- ja äänijärjestelmät 
7.5.13 T210 AV-järjestelmä 

• Kuntoluokka 4 
Rakennekuvaus: 
Rakennuksessa on käytössä keskusradiojärjestelmä. 
Havainnot: 

• Järjestelmä on hyväkuntoinen. 

• Järjestelmän keskimääräinen tekninen käyttöikä 20-30 vuotta. 
Toimenpide-ehdotukset: 

• Normaalit huolto- ja kunnossapitotoimenpiteet 

7.5.14 T4 Tiedotus- ja näyttöjärjestelmät 
7.5.15 T410 Ajannäyttöjärjestelmä 

• Kuntoluokka 4 
Rakennekuvaus: 
Rakennuksessa on ns. keskuskellojärjestelmä. 
Havainnot: 

• Järjestelmä on hyvässä kunnossa. 

• Järjestelmän keskimääräinen tekninen käyttöikä 20-30 vuotta. 
Toimenpide-ehdotukset: 

• Normaalit huolto- ja kunnossapitotoimenpiteet 

7.5.16 T5 Tilaturvallisuusjärjestelmät 
7.5.17 T530 Murtoilmaisujärjestelmä 

• Kuntoluokka 4 
Rakennekuvaus: 
Rakennuksessa on käytössä murtoilmaisujärjestelmä, joka koostuu rikosilmoituskeskuksesta, käyttö-
laitteista, liiketunnistimista, ovien magneettikytkimistä sekä näiden välisistä kaapeloinneista. 
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Havainnot: 

• Järjestelmä on toimintakuntoinen. 

• Järjestelmän keskimääräinen tekninen käyttöikä on n. 15 vuotta. 
Toimenpide-ehdotukset: 

• Normaalit huolto- ja kunnossapitotoimenpiteet 
 

7.5.18 550 Kameravalvontajärjestelmä 
• Kuntoluokka 4 

Rakennekuvaus: 
Järjestelmällä valvotaan piha-aluetta. Järjestelmä koostuu kuvatallentimesta, näyttölaitteesta ja ulko-
kameroista sekä näiden välisistä kaapeloinneista. 
Havainnot: 

• Järjestelmä on hyväkuntoinen. 

• Järjestelmän keskimääräinen tekninen käyttöikä on 8-15 vuotta. 
Toimenpide-ehdotukset: 

• Normaalit huolto- ja kunnossapitotoimenpiteet 
 

7.5.19 T8 Automaatio- ja mittausjärjestelmät 
7.5.20 T810 Rakennusautomaatiojärjestelmä 

• Kuntoluokka 3 - 4 
Rakennekuvaus: 
Rakennus on kaukovalvonnassa, koululla on myös oma PC-valvomo, joka sijaitsee huoltorakennuk-
sessa (G-rakennus). Automaatiojärjestelmä on merkiltään Siemens. Valvonta-alakeskukset sijaitsevat 
lämmönjakohuoneissa ja iv-konehuoneissa.  
Havainnot: 

• Vanhimmat toimilaitteet ovat ilmeisesti 1980-luvun puolivälistä 

• Valvonta-alakeskuksissa olevien merkintöjen mukaan järjestelmää on päivitetty il-
meisesti vuonna 2011 

 
Toimenpide-ehdotukset: 

• Normaalit huolto- ja kunnossapitotoimenpiteet (lämmityksen alajakokeskuksen uusimi-
sen tai iv-koneiden uusimisen yhteydessä tulevat uudistetuksi myös niihin liittyvät anturit 
ja toimilaitteet) 
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8. Rakennuksen ilmanpitävyystutkimus, yhteenveto 
Tutkimus rajoitettiin lähtötietojen perusteella valikoituihin huonetiloihin. 
Koulurakennuksen valikoidut tilat tutkittiin ilmanvuotokohtien paikallistamiseksi. Tutkimusta varten 
tilojen välioviin asennettiin BlowerDoor-laite ja tutkittavaan huoneeseen luotiin n. 40 Pa alipainetta 
suhteessa ulkoilmaan. Tutkittavan tilan ulkovaipparakenteet tarkistettiin mahdollisten vuotoilmavirtaus-
ten varalta. Tutkimuksen apuvälineinä käytettiin thermoanemometriä ja lämpökameraa. 
Tutkimustilojen vaipparakenteista paikallistetuista ilmanvuotokohdista koottiin ilmanvuotokohtaluettelo, 
joka löytyy liitteestä 12. Vuotokohdat paikallistettiin pääosin lämpökameralla. Lisäksi käytettiin thermo-
anemometriä vuotoilmavirtausten osoittamiseksi. Valokuvat otettiin mm. thermoanemometrillä mita-
tuista vuotoilmavirtausten nopeuksista. Vuotoilmavirtausten nopeus antaa viitteitä vuotokohdan suu-
ruudesta. Arvioinnissa on kuitenkin otettava huomioon se, että virtausnopeus riippuu myös monista 
muista seikoista, kuten paine-erosta, vuotoreitin pituudesta, muodosta ja pintastruktuurista. 
Tarkastuksessa keskeisimpiä vuotokohtia todettiin seuraavasti: 
 
1970-luvun osa 
Ikkunoiden seinäliittymät ja karmin ja puitteen välinen tiivistetila 
Tässä rakennusosassa tutkittujen huoneiden kaikissa ikkunoissa todettiin vuotoilmavirtauksia. Vuo-
toilmaa mitattiin sekä ikkunan ja seinärakenteiden välisistä liitoksista että ikkunarakenteista (karmin ja 
puitteen välisestä tiivistekerroksesta). Tietotekniikkahuoneessa poistettiin ikkunan yläkarmin ja betoni-
palkin välinen liitoslista. Tilkerako oli hyvin tyhjä ja tilkkeenä oli käytetty ilmaa läpäisevää mineraalivil-
laa. Erillistä liitoksen ilmanpitävyyden varmistavaa kerrosta/ materiaalia ei löydetty. 
Yläpohjarakenteet 
Rakennusosan ATK-luokassa (ks. liite 1, kohta B.1) todettiin vuotoilmavirtauksia yläpohjien ontelolaat-
tojen saumoista (ks. liite 1, vuotokohdat 19–21). Lisäksi havaittiin reunimmaisen ontelolaatan ja reu-
navalun välissä halkeama, josta todettiin vuotoilmavirtauksia (ks. liite 1, vuotokohdat 22 ja 23). Toises-
sa ATK-luokassa (ks. liite 21kohta B.2) havaittiin alaslasketun kattoverhouksen yläpuolella vuotoilma-
virtauksia kantavan betonipalkin ja ontelolaattojen välisestä saumasta (ks. liite 1, vuotokohdat 25 ja 
26). Vastaavantyyppisiä vuotoilmavirtauksia todettiin myös toisessa opetustilassa (ks. liite 1, vuotokoh-
ta 48). 
Alapohjan ja ulkoseinän liitos 
Opetuskeittiössä (ks. liite 1, kohta B.5), erityisopetustilassa (ks. liite 1, kohta B.7) ja vuonna 1999 val-
mistuneeseen rakennusosaan rajoittuvassa tietotekniikkaluokassa (ks. liite 1, kohta B.8) havaittiin 
vuotoilmavirtauksia ulkoseinän ja alapohjan välisestä liitoksesta. Tietotekniikkaluokassa alapohjan ja 
ulkoseinän liitoksista todetut vuodot koskevat sekä nykyisiä että vanhoja ulkoseiniä, jotka nykyään 
toimivat vuonna 1999 valmistuneen rakennusosan vastaisina väliseininä. 
 
1980-luvun osa 
Ikkunoiden seinäliittymät 
Tutkituissa puutyöhuoneissa havaittiin selkeitä vuotoilmavirtauksia ikkunan ja seinärakenteiden välisis-
tä liitoksista peitelistojen takaa. 
Ulkoseinien rakenneliitokset 
Konesalissa havaittiin vuotoilmavirtauksia ulkoseinän kantavan teräsbetonipalkin ja tiilimuurauksen 
välistä. 
 
1990-luvun osa 
Alapohjan ja ulkoseinän liitos  
Biologialuokassa todettiin vuotoilmavirtauksia ulkoseinien ja alapohjan välisestä liitoksesta. 
 
2000-luvun osa 
Kuivunut lattiakaivo 
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Toisessa fysiikka-kemialuokasta havaittiin vuotoilmavirtauksia kuivuneesta lattiakaivosta. Muita merkit-
täviä vuotoilmavirtauksia tämän rakennusosan tarkistetuissa tiloissa ei todettu. 
 

9. Asbesti- ja haitta-ainekartoitus, yhteenveto 
1970-luvulla ja 1980-luvulla rakennettuihin rakennusosiin suoritettiin asbesti- ja haitta-ainekartoitus. 
Havaintojen perusteella tilat ovat osittain alkuperäiskuntoisia. Kartoituksen tuloksista on laadittu erilli-
nen raportti, joka on liitteenä 8. 
 
Tärkeimmät havainnot: 

• Kartoitusalueen kuitusementtilevyt ja lujalevyt sisältävät asbestia.  
• Kohteen lattiavinyylilaatat (250 mm x 250 mm) sisältävät asbestia.  
• ATK-luokassa lattiapäällysteitä havaittiin useita kerroksia ja alkuperäinen vinyylilaatta on jätet-

ty rakenteeseen. Myös muissa luokkatiloissa tulee huomioida uusien pintamateriaalien alle jä-
tetty mahdollinen vinyylilaatta (250 mm x 250 mm), joka sisältää asbestia.  

• Yhden luokkatilan (pohjapiirroksessa erityisopetustila) vesipisteen uusitun seinälaatoituksen 
(arviolta 2010-luvulla) alta havaittiin mahdollisen alkuperäisen seinälaatoituksen kiinnityslaasti-
jäämiä, jotka sisältävät asbestia. Ennen alkuperäisien tai uusittujen seinälaatoituksien purku-
töitä suositellaan asbestinäytteenottoa ja/tai tarkastuksia mahdollisen alkuperäisen asbestipi-
toisen laastin havaitsemiseksi. 

• IV-konehuoneen lattiamatto sisältää asbestia. 
 

10. Viemärien kunto, yhteenveto 
Rakennuksen jäte-, sade- ja salaojaviemärit kuvattiin otantana sisäpuolisesti TV-kameralla.  Tutkimuk-
sen tuloksista on laadittu erillinen raportti, joka on liitteenä 9. 
Jäte- ja sadevesiviemärit ovat asennettu tarkastetuin osin muoviputkesta muhviliitoksin. Osa sade-
vesitonttiviemäreistä on betoniviemäreitä. Salaojat ovat muoviputkea kuvatuin osin.  
 
Tärkeimmät havainnot: 

• Jätevesipohjaviemäreissä havaittiin liettymää ja painumia 
• Jätevesipohjaviemäreiden toiminnallinen kunto on hyvää/tyydyttävää luokkaa.  
• Suurin osa tutkituista tuuletusviemäreistä oli joko tukossa tai täynnä kiviä, soraa ja muuta ros-

kaa.  
• Salaojaviemäreissä havaittiin runsaasti painumia, kertymää ja muodonmuutoksia.  
• Osa salaojista oli kokonaan tukossa, halki tai sortuneet.  
• Sadevesiviemäreissä havaittiin paljon kiviä, soraa ja muuta kuulumatonta tavaraa. Ainakin 

kaksi putkea oli miltei kokonaan tukossa  

11. Homekoiratutkimus, yhteenveto 
Homekoiratutkimus suoritettiin 1970-luvun ja 1980-luvun rakennusosiin. Tutkimusta hyödynnettiin 
rakenneavausten kohdentamisessa. Koira teki mm. useita ilmaisuja ikkunapenkin ja seinän liittymä-
kohtiin sekä pilarien juureen lattian rajaan.  Tutkimuksesta on laadittu erillinen raportti, joka on liitteenä 
10. 

12. Kantavuusselvitys, yhteenveto 
Rakennuksessa suoritettiin kantavuusselvitys, jonka tavoitteena oli selvittää, täyttävätkö rakenteet 
nykyiset standardit. Rakenteiden ominaisuuksia verrattiin palo-, ääni- ja kantavuusvaatimuksiin. Selvi-
tyksestä on laadittu erillinen raportti, joka on liitteenä 11. 
 
Vuonna 1975 ja 1985 rakennettujen osien teräsbetonirakenteiden raudoituksen suojabetonipeit-
teet/keskiöetäisyydet jäävät paikoin nykyisistä paloturvallisuusvaatimuksista. Erityisesti näiden osien 
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pilareiden raudoituksen keskiöetäisyydet jäävät 0…10 mm nykyisistä vaatimuksista. Muilta osin ra-
kennus täyttää nykyiset paloturvallisuusvaatimukset. Vanhimman osan teräsbetonisten leukapalkkien 
alareunassa suojabetonipeitepaksuus on vain 4-5 mm, joka voi aiheuttaa raudoitteen korroosiota ja 
betonin halkeilua. 
Akustiset vaatimukset täyttyvät koko rakennuksen osalta, paitsi vuonna 1999 rakennetun osan väli-
pohjan osalta, jossa ylitys on pieni (2 dB). 
Rakenteiden mitoituskuormat on tehty vanhojen standardien mukaan, jolloin lumikuormat ja opetustilo-
jen hyötykuormat alittavat paikoin nykyiset vaatimukset. Alitukset ovat pieniä ja hyväksyttävissä rajois-
sa (0,2…0,5 kN/m2). Mikäli rakenteille tulevat kuormitukset muuttuvat nykytilanteesta, tulee rakenteille 
suorittaa erilliset kantavuustarkastelut. 
Mahdollisia muutostöitä ajatellen voidaan LVIS-tekniikkaa (putkia, johtoja) viedä alaslaskujen päällä. 
Huonekorkeus vuonna 1975 rakennetulla osalla on n. 3,55 metriä ja nykyisten alaslaskujen ja yläpoh-
jan välissä on tilaa 0,9 metriä.  
 

13. Altistumisolosuhteiden arviointi 
Altistumisolosuhteiden arviot on esitetty erikseen eri-ikäisille rakennuksen osille taulukoissa 21-24. 
Altistumisolosuhteiden arviot perustavat kuntotutkimuksessa saatuihin tietoihin rakenneosien ja järjes-
telmien kunnosta. 
 
 
Taulukko 21. Altistumisolosuhteet 1970-luvun osassa 

Rakenneosa/    
järjestelmä 

Arvio haitallisesta 
altistumisolosuh-
teesta 

Perustelut 

Yläpohja Mahdollinen Yläpohjarakenteena toimivissa Nilcon-elementeissä ha-
vaittiin halkeamia ja kosteusvaurioituneita alueita, jotka 
ovat aiheutuneet vesikatteen vuodoista, joita on lähtötie-
tojen perusteella havaittuja kiinteistön historian saatossa 
runsaasti.  
Vesikate on uusittu kokonaisuudessaan vuonna 2014 ja 
myöhemmin rakennuksen korkeammalle osalle on tehty 
valokatteinen lisäkate. Vesikatteessa ei havaittu vaurioi-
tumista. 
Yläpohjaan toteutetuista rakenneavauksista otetut mate-
riaalinäytteet eivät viitanneet merkittäviin eristeiden mik-
robivaurioihin. 
Ilmanpitävyystutkimuksessa havaittiin merkittäviä ilma-
vuotoja yläpohjan rakenteista, joiden kautta mm. yläpoh-
jan eristemateriaaleista voi kulkeutua mineraalivillakuituja 
sisäilmaan. 

Alapohja Erittäin todennäköinen Alapohjarakenne on osin maanvarainen betonilaatta ja 
osin kantava laatta alapuolisella palkistolla. 
Alapohjarakenteisiin kohdistuu huomattavaa kosteusrasi-
tusta mm. rakennuksen korkeusaseman, puutteellisen 
pintavesien ohjauksen, salaojituksen toimimattomuuden 
ja hienoaineisen täyttömaan johdosta. 
Paikoin kosteus on noussut lattian pintamateriaaleihin 
asti. 
Alapohjatila on ylipaineinen sisäilmaan nähden ja alapoh-
jassa on tiivistämättömiä läpivientejä, joiden kautta ala-
pohjan huonolaatuista ilmaa voi siirtyä sisäilmaan. 
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Ulkoseinät Erittäin todennäköinen Ulkoseinät ovat tiili-villa-tiili-rakenteita. Rakenteessa ei ole 
tuuletusväliä. 
Ulkoseinärakenteisiin kohdistuu huomattavaa kosteusra-
situsta mm. rakennuksen korkeusaseman, puutteellisen 
pintavesien ohjauksen, puutteellisten vesipellitysten, räys-
täättömyyden ja julkisivun vierustalla olevan kasvillisuu-
den vuoksi. 
Maanpinta on pääosin lattian tasalla ja ulkoseinän läm-
möneriste ulottuu maanpinnan tason alapuolelle. 
Ulkoseinien alaosien eristevilloissa ja puumateriaaleissa 
havaittiin mikrobivaurioita. 
Ulkoseinien sisäosissa on halkeamia ja muita epätiiveys-
kohtia, joiden kautta ulkoseinän eristetilasta on ilmayhte-
yksiä sisäilmaan. 

Vanhat ulkosei-
nät, nykyiset 
väliseinät 

Todennäköinen Nykyisin väliseininä oleviin entisiin ulkoseiniin tehdyistä 
rakenneavauksista havaittiin viitteitä mikrobivaurioitumi-
sesta. 

Sisäpuoliset 
kotelorakenteet 

Todennäköinen Lattian pesuvesien havaittiin aiheuttaneen kosteus- ja 
mikrobivaurioita puurunkoisten ja levyverhoiltujen hormi-
koteloiden alaosiin. Vaurioituneet materiaalit ovat suoraan 
yhteydessä sisäilmaan. 
Alaslaskettujen kattojen yläpuolella on suojaamattomia 
mineraalivillaeristeitä ja vanhoja reunoistaan suojaamat-
tomia akustiikkalevyjä, joista voi irrota mineraalivillakuituja 
sisäilmaan. 

Ilmanvaihto Todennäköinen Ilmamäärissä on huomattavaa vajausta suunnitteluarvoi-
hin nähden. 
Tuloilmajärjestelmässä suojaamattomia mineraalivillapin-
toja, joista voi irrota kuituja sisäilmaan. 

Lämpöolosuh-
teet 

Epätodennäköinen Lämpötilaseurantojen perusteella sisäilman lämpötilat 
ovat sopivat. 

Mineraalivilla-
kuidut 

Todennäköinen Sisäilmassa esiintyy mineraalivillakuituja kohonneina 
pitoisuuksina. Sisäilman mahdollisia kuitulähteitä ovat 
tuloilmajärjestelmän äänenvaimennusmateriaalit, alakat-
tojen yläpuolisten tilojen suojaamattomat villaeristeet, 
ulko- ja väliseinien eristevillat sekä akustiikkalevyjen avo-
naiset villapinnat.  

 
Taulukko 22. Altistumisolosuhteet 1980-luvun osassa 

Rakenneosa/    
järjestelmä 

Arvio haitallisesta 
altistumisolosuh-
teesta 

Perustelut 

Yläpohja Todennäköinen Bitumikermi on heikkokuntoinen ja vesivuotojen riski on 
korkea. 
Yläpohjan ontelolaatoissa havaittiin vesivuotojen aiheut-
tamia jälkiä. 

Alapohja Mahdollinen Alapohjarakenne on ryömintätilallinen ontelolaattaraken-
ne. 
Alapohjaan kohdistuu huomattavaa kosteusrasitusta mm. 
rakennuksen korkeusaseman, puutteellisen pintavesien 
ohjauksen ja salaojituksen toimimattomuuden johdosta. 
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Ryömintätilaan on lisätty sepelikerros ja pumppu pohja-
veden pinnan alentamiseksi. Alapohjassa on tästä huoli-
matta havaittavissa avoin vesipinta, mikä lisää ryömintäti-
lan suhteellista kosteutta ja aiheuttaa riskin kosteuden 
tiivistymiselle alapohjarakenteisiin.  
Lattioissa ei kuitenkaan havaittu kohonneita pintakoste-
usarvoja eikä alapohjasta havaittu ilmavirtauksia sisätiloi-
hin päin. 

Ulkoseinät Erittäin todennäköinen Ulkoseinät ovat tiili-villa-tiili-rakenteita.  
Ulkoseinärakenteisiin kohdistuu huomattavaa kosteusra-
situsta mm. rakennuksen korkeusaseman, puutteellisen 
pintavesien ohjauksen, puutteellisten vesipellitysten ja 
räystäättömyyden vuoksi. 
Maanpinta on pääosin lattian tasalla ja ulkoseinän läm-
möneriste ulottuu maanpinnan tason alapuolelle, jolloin 
sinne pääsee kertymään kosteutta, mikä aiheuttaa mikro-
bikasvustoja. 
Ulkoseinien rakenneliittymissä havaittiin ilmavuotokohtia, 
joiden kautta ulkoseinän eristetilasta on ilmayhteyksiä 
sisäilmaan. 

Vanhat ulkosei-
nät, nykyiset 
väliseinät 

Mahdollinen Ulkoseinärakenteesta ei ole purettu alkuperäistä jul-
kisivumuurausta ja lämmöneristystä 2000-luvun laajen-
nustöiden yhteydessä. Nykyisin väliseinänä olevaan enti-
seen ulkoseinään tehdyssä rakenneavauksesta havaittiin 
viitteitä mikrobivaurioitumisesta. Vanhat rakenteet on 
peitetty uusilla rakenteilla, mutta liitoskohtia ei ole tiivistet-
ty, joten epäpuhtauksien pääsy rakenteesta sisäilmaan 
on mahdollista. 

Sisäpuoliset 
kotelorakenteet 

Todennäköinen Lattian pesuvesien havaittiin aiheuttaneen kosteus- ja 
mikrobivaurioita puurunkoisten ja levyverhoiltujen hormi-
koteloiden alaosiin. Vaurioituneet materiaalit ovat suoraan 
yhteydessä sisäilmaan. 

Ilmanvaihto Epätodennäköinen Ilmanvaihtojärjestelmä on uusittu vuonna 2014. Ilman-
vaihtojärjestelmässä ei havaittu merkittäviä puutteita. 

Lämpöolosuh-
teet 

Mahdollinen Opinto-ohjaajan tilassa lämpötila oli seurantajaksolla mel-
ko korkea, 24-25 °C. 

Mineraalivilla-
kuidut 

Todennäköinen Sisäilmassa esiintyy mineraalivillakuituja kohonneina 
pitoisuuksina. Sisäilman mahdollisia kuitulähteitä ovat 
alakattojen yläpuolisten tilojen ja kotelorakenteiden suo-
jaamattomat villaeristeet, ulko- ja väliseinien eristevillat 
sekä akustiikkalevyjen avonaiset villapinnat. 

 
Taulukko 23. Altistumisolosuhteet 1990-luvun osassa 

Rakenneosa/    
järjestelmä 

Arvio haitallisesta 
altistumisolosuh-
teesta 

Perustelut 

Yläpohja Epätodennäköinen Yläpohjan sisäpinnoilla ei havaittu vesivuotoihin viittaavia 
jälkiä. 

Alapohja Erittäin todennäköinen Alapohjarakenne on ryömintätilallinen ontelolaattaraken-
ne. 
Alapohjaan kohdistuu ylimääräistä kosteusrasitusta mm. 
rakennuksen korkeusaseman, puutteellisen pintavesien 
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ohjauksen ja hienoaineisen täyttömaan johdosta. 
Ryömintätilassa on mikrobivaurioituneita orgaanisia ra-
kennusjätteitä. 
Alapohjarakenteessa on puutteellisesti tiivistettyjä läpi-
vientejä ja käyntiluukkuja, joiden kautta havaittiin ilmavir-
tauksia sisätiloihin päin. 

Ulkoseinät Mahdollinen Ulkoseinien sisäosat ovat betoni-rakenteisia ja läm-
möneristeenä on mineraalivilla. Julkisivumuurauksen 
takana on tuuletusväli. 
Ulkoseinärakenteisiin kohdistuu kosteusrasitusta mm. 
rakennuksen korkeusaseman, puutteellisen pintavesien 
ohjauksen, puutteellisten vesipellitysten ja räystäättömyy-
den vuoksi. 
Maanpinta on paikoin lattian tasalla ja ulkoseinän läm-
möneriste ulottuu maanpinnan tasolle. 
Tiiviin betonisisäkuoren ansiosta mahdollisesti kosteus- ja 
mikrobivaurioituneen lämmöneristeen sisäilmavaikutukset 
ovat todennäköisesti vähäiset. 

Sisäpuoliset 
kotelorakenteet 
ja sisäpinnat 

Mahdollinen Lattian pesuvesien havaittiin aiheuttaneen paikallisia kos-
teus- ja mikrobivaurioita levyverhoiltujen hormikoteloiden 
alaosiin. Vaurioituneet materiaalit ovat suoraan yhteydes-
sä sisäilmaan. 

Ilmanvaihto Mahdollinen Ilmamäärissä on vajausta suunnitteluarvoihin nähden. 
Tuloilmajärjestelmässä on vähäisessä määrin suojaama-
tonta mineraalivillaa, josta voi irrota kuituja sisäilmaan. 

Lämpöolosuh-
teet 

Epätodennäköinen Lämpötilaseurantojen perusteella sisäilman lämpötilat 
ovat sopivat. 

Mineraalivilla-
kuidut 

Todennäköinen Sisäilmassa esiintyy mineraalivillakuituja kohonneina 
pitoisuuksina. Sisäilman mahdollisia kuitulähteitä ovat 
tuloilmajärjestelmän, alakattojen yläpuolisten tilojen ja 
kotelorakenteiden suojaamattomat villaeristeet, ulko- ja 
väliseinien eristevillat sekä akustiikkalevyjen avonaiset 
villapinnat. 

 
Taulukko 24. Altistumisolosuhteet 2000-luvun osassa 

Rakenneosa/    
järjestelmä 

Arvio haitallisesta 
altistumisolosuh-
teesta 

Perustelut 

Yläpohja Mahdollinen Vesikatteessa on ollut vuotoa tilan L221 kohdalla, mikä 
on havaittavissa yläpohjan sisäpinnalla. Vuotokohdan 
läheisyydessä olevien pellitysten tiivistemassaukset ovat 
osin ikääntyneitä, eivätkä täytä enää täysin tarkoitustaan. 
Vesikatteen kattokaivoista puuttuu lehtisihtejä, mikä mah-
dollistaa kaivojen tukkeutumisen, mikäli sinne kulkeutuu 
isompia esineitä. 
Vesikatteella on ilmanvaihtokoneen ympärille tehty suoja-
verkkohäkki, minkä verkkojen alaosan piikit aiheuttavat 
riskin vesikatteen vuodoille.  

Alapohja Todennäköinen Alapohjarakenne on ryömintätilallinen ontelolaattaraken-
ne. Täyttömaana on sepeli. 
Alapohjaan kohdistuu ylimääräistä kosteusrasitusta mm. 
rakennuksen korkeusaseman ja puutteellisen pintavesien 



Sisäilma-, rakenne- ja kosteustekninen kuntotutkimus 
Gesterbyn koulukeskuksen A-rakennus 18.4.2018 
WO-00550582 133(138)  
 

 
 
Inspecta Oy Käyntiosoite Y-tunnus   
PL1000 (Sörnäistenkatu 2) Sentnerikuja 3 1787853-0   
00581 Helsinki, Finland 00440 Helsinki, Finland 
Tel. 010 521 600 www.inspecta.fi 
asiakaspalvelu@inspecta.com  

ohjauksen johdosta. 
Ryömintätilassa havaittiin kahdessa kohtaa vanhoista 
jätevesiviemärivuodoista aiheutuneita lietekertymiä sepe-
lin seassa. 
Alapohjarakenteessa on puutteellisesti tiivistettyjä läpi-
vientejä ja käyntiluukkuja, joiden kautta havaittiin ilmavir-
tauksia sisätiloihin päin. 

Ulkoseinät Mahdollinen Ulkoseinien sisäosat ovat betoni-rakenteisia ja läm-
möneristeenä on mineraalivilla. Julkisivumuurauksen 
takana on tuuletusväli. 
Ulkoseinärakenteisiin kohdistuu kosteusrasitusta mm. 
rakennuksen korkeusaseman, puutteellisen pintavesien 
ohjauksen, puutteellisten vesipellitysten ja räystäättömyy-
den vuoksi. 
Maanpinta on osin lattian tasalla ja ulkoseinän läm-
möneriste ulottuu maanpinnan tasolle. 
Tiiviin betonisisäkuoren ansiosta mahdollisesti kosteus- ja 
mikrobivaurioituneen lämmöneristeen sisäilmavaikutukset 
ovat todennäköisesti vähäiset. 

Sisäpuoliset 
kotelorakenteet 
ja sisäpinnat 

Mahdollinen Alaslaskut on toteutettu reunoistaan avoimilla mineraalivil-
laisilla akustiikkalevyillä, joista voi irrota mineraalivillakui-
tuja sisäilmaan. 
Lattian linoleummatoissa on halkeamavaurioita, joista 
pesuvedet voivat päästä mattojen alle ja aiheuttaa mikro-
bikasvustojen muodostumista maton tukikankaaseen. 

Ilmanvaihto Mahdollinen Poistoilmalaitteet ovat huomattavan likaantuneet, mikä 
aiheuttaa vajausta poistoilmamäärissä ja sen seuraukse-
na sisätilojen ylipaineisuutta ulkoilmaan nähden. 
Tuloilmajärjestelmässä havaittiin vähäisessä määrin suo-
jaamattomia mineraalivillapintoja, joista voi irrota kuituja 
sisäilmaan. 

Lämpöolosuh-
teet 

Mahdollinen Luokkatilassa 217 oli seurantajaksolla huomattavan al-
hainen lämpötila, 18-20 °C. 

Mineraalivilla-
kuidut 

Todennäköinen Sisäilmassa esiintyy mineraalivillakuituja kohonneina 
pitoisuuksina. Sisäilman mahdollisia kuitulähteitä ovat 
tuloilmajärjestelmän, alakattojen yläpuolisten tilojen ja 
kotelorakenteiden suojaamattomat villaeristeet, seinien 
eristevillat sekä akustiikkalevyjen avonaiset villapinnat. 

 
 

14. Yhteenveto suositeltavista toimenpiteistä 
 
Seuraavassa on esitetty suositeltavat korjaustoimenpiteet rakennus- ja rakenneosittain, mikäli raken-
nukset päätetään korjata. Esitetyt korjaustoimenpiteet pohjautuvat kuntotutkimuksessa havaittuihin 
sisäilmariskeihin.   
 
1970-luvun ja 1980-luvun rakennuksen osien korjausaste muodostuu korkeaksi johtuen käytetyistä 
rakenneratkaisuista ja rakenteiden/materiaalien ja talotekniikan ikääntymisestä. Korjauskustannukset 
nousevat korkeasta korjausasteesta johtuen korkeiksi, joten rakenteiden laajamittainen korjaaminen ei 
todennäköisesti ole taloudellisesti kannattavaa suhteessa rakennuksen purkamiseen ja uudisrakenta-
miseen. Vanhimpien rakennuksen osien osalta laajoillakaan korjaustoimenpiteillä ei ole mahdollista 
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saavuttaa uudisrakentamisen tasoa. 1970- ja 1980-luvun osien osalta on esitetty välittömät käyttöiän 
jatkamiseksi vaadittavat korjaustoimenpiteet. 
 
1990-luvun ja 2000-luvun osien osalta esitetyillä korjaustoimenpiteillä tavoitellaan rakennusten säilyt-
tämistä seuraavat 50 vuotta. Näihin korjaustoimenpide-ehdotuksiin ei kuitenkaan sisälly normaalista 
ikääntymisestä aiheutuvat korjaus- ja huoltotoimenpiteet eikä tulevien kunnossapitojaksojen rakenne-
osakohtaisia korjaus-/uusimistoimenpiteitä. Tähdellä on merkitty vaurion ja toimenpiteen laajuus huo-
mioiden ne korjaustoimenpiteet, joilla voidaan ennen perusparannusta parantaa sisäilman olosuhteita 
tai ehkäistä laajempien vaurioiden syntymistä. 
 
Alapohjat ja maanvastaiset seinät 
 
1970-luvun osa 

• Patolevyn korjaus etelä- ja itäsivuilla 
• Maanpinnan kallistusten korjaus  
• Alapohjarakenteen uusiminen 
• Lattian pintamateriaalien uusiminen kosteilla alueella ja alustan diffuusiosuojakäsittely 

 
1980-luvun osa 

• Patolevyn korjaus ja lisääminen länsisivulla lämmönjakohuoneen betonilaatan kohdalle 
• Maanpinnan kallistusten korjaus  

 
1990-luvun osa 

• Maanpinnan kallistusten korjaus* 
• Perusmuurin elementtien saumakohdan bitumikermin korjaus* 
• Rakennusjätteiden poistaminen alapohjatilasta* 
• Perusmuurin hiekkavastapenkan korvaaminen sepelillä* 
• Sepelikerroksen osittainen uusiminen alueilta, joihin hiekka on levinnyt* 
• Alapohjan läpivientien ja käyntiluukkujen tiivistäminen* 

 
2000-luvun osa 

• Perusmuurin kosteusrasitustason alentaminen maanpintaa alentamalla ja estämällä kosteu-
den siirtyminen perusmuuriin/ulkoseinän alaosaan* 

• Haljenneiden mattopinnoitteiden korjaus* 
• Sepelikerroksen uusiminen viemärivuotojen alueella* 
• Alapohjan läpivientien ja käyntiluukkujen tiivistäminen*  

 
Julkisivut, ulkoseinät ja ikkunat 
 
1970-luvun osa 

• Julkisivuverhouksen ja lämmöneristeen uusiminen  
• Tarpeettomien puurakenteiden poistaminen lämmöneristetilan pohjalta sokkelirakenteessa ja 

säilytettävien korvaaminen kosteutta kestävällä materiaalilla 
• Julkisivupellitysten vedenohjautuvuuden parantaminen* 
• Sisäpuolisten rakenteiden liitoskohtien tiivistäminen (mm. ikkunaliitokset)* 
• Kasvillisuuden poistaminen rakennuksen vierustalta* 
• Julkisivuun liittyvien pellitysten reunojen tiivistäminen elastisella massalla* 
• Ikkunoiden ulkopuitteiden lukitusten varmistaminen tilojen käyttäjiä ohjeistamalla* 

 
 
1980-luvun osa 

• Julkisivuverhouksen ja sokkelirakenteen uusiminen lämmöneristeineen  
• Vanhojen ikkunoiden uusiminen  
• Julkisivupellitysten vedenohjautuvuuden parantaminen* 
• Puuikkunoiden ja niihin liittyvien rakenteiden/listoitusten tiivistäminen* 
• Ulkoseinän liitoskohtien ja läpivientien sisäpuolinen tiivistäminen* 
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1990-luvun osa 

• Tiilimuurauksen yläosan vedenohjautuvuuden parantaminen* 
• 1970-luvun osaan liittyvän liitoskohdan pellitysten vedenohjautuvuuden parantaminen sisäpi-

halla* 
• Ikkunoiden ulkopuolisten tiivistemassausten uusiminen ja pellitysten liitosten tiivistäminen* 
• Ulkoseinien ja alapohjan liitoskohdan tiivistäminen* 

 
2000-luvun osa 

• Julkisivujen pellitysten osittainen vedenohjautuvuuden parantaminen roiskeveden osalta (ka-
tokset)* 

• Rakennuksen vierustalle roiskuvan veden ja julkisivumuurauksen alaosaan kulkeutuvan kos-
teuden/veden estäminen (maanpinnan muokkaus)* 

• Sisäpuolisten halkeamien ja reikien tiivistäminen* 
• Ikkunoiden ulkopuolisten pellitysten reunojen tiivistäminen* 

 
Välipohjat, väliseinät ja sisätilat 
 
1970-luvun osa 

• Väliseinärakenteina toimivien vanhojen ulkoseinärakenteiden uusiminen 
• Hormikotelointien uusiminen* 
• Alaslaskujen taakse jääneiden vanhojen akustiikkalevyjen poisto*  
• Alakatoissa olevien putkien mineraalivillaeristeiden pinnoitus* 
• Vaurioituneiden uusittujen alaslaskulevytysten uusiminen* 
• Väliseinärakenteiden liikuntasaumojen elastisten massojen uusiminen* 
• Väliseinärakenteina toimivien vanhojen ulkoseinien liitosten tiivistäminen* 
• Tilan 54 viemäriputken liitosten asianmukainen tiivistys* 

 
1980-luvun osa 

• Väliseinärakenteina toimivien vanhojen ulkoseinärakenteiden uusiminen 
• Vaurioituneiden alaslaskulevytysten uusiminen* 
• Hormikotelointien uusiminen* 
• Väliseinien liikuntasaumojen uusiminen ja rakenteiden liitosten tiivistäminen* 
• Väliseinärakenteina toimivien vanhojen ulkoseinien liitosten tiivistäminen* 

 
1990-luvun osa 

• Hormikotelointien uusiminen* 
• Väliseinien liikuntasaumojen uusiminen ja rakenteiden liitosten tiivistäminen* 

 
2000-luvun osa 

• Hormikotelointien uusiminen* 
• Väliseinien liikuntasaumojen uusiminen ja rakenteiden liitosten tiivistäminen* 
• Vaurioituneiden lattiapinnoitteiden uusiminen* 
• Alaslaskujen uusiminen* 

 
Vesikatot ja yläpohjat 
 
1970-luvun osa 

• Yläpohjan alapintojen tiivistäminen 
• Tarpeettomien avointen ilmanvaihtokanavien sulkeminen* 

 
1980-luvun osa 

• Vesikatteen uusiminen 
• Räystäspeltien kiinnitys* 



Sisäilma-, rakenne- ja kosteustekninen kuntotutkimus 
Gesterbyn koulukeskuksen A-rakennus 18.4.2018 
WO-00550582 136(138)  
 

 
 
Inspecta Oy Käyntiosoite Y-tunnus   
PL1000 (Sörnäistenkatu 2) Sentnerikuja 3 1787853-0   
00581 Helsinki, Finland 00440 Helsinki, Finland 
Tel. 010 521 600 www.inspecta.fi 
asiakaspalvelu@inspecta.com  

 
1990-luvun osa 

• Vesikatteen kunnon säännöllinen tarkistaminen* 
 

2000-luvun osa 
• Pellitysten tiivistemassausten uusiminen* 
• Puuttuvien lehtisihtien asentaminen* 
• Suojahäkkiverkon piikkien suojaus teräslistalla tai vastaavalla* 

 
Ilmanvaihto 
 
1970-luvun osa 

• Ilmanvaihtokoneiden uusiminen kauttaaltaan lämmön talteenotolla varustetuksi (uusien konei-
den mahduttaminen ja asentaminen nykyiseen konehuoneeseen vesikatolla oletettavasti han-
kalaa, uusiminen edellyttää todennäköisesti konehuoneen laajentamista tai uuden konehuo-
neen rakentamista) 

• Mikäli nykyisten 321TK ja 322TK koneiden käyttöä aiotaan jatkaa pidempiaikaisesti, on suosi-
teltavaa suorittaa pölynsidontakäsittely koneissa havaituille suojaamattomille mineraalivillama-
teriaaleille* 

• 321PK poistoilmakoneen suodattimien asennusta on suositeltavaa tiivistää ja LTO-patteri on 
suositeltavaa puhdistaa* 

• Mikäli nykyisten 321TK ja 322TK koneiden käyttöä aiotaan jatkaa pidempiaikaisesti, on suosi-
teltavaa muuttaa raitisilmanoton sijaintia ylemmäs vesikaton tasolta ja asentaa säleikköön lu-
misieppari* 

• Ilmanvaihtokanavien ja päätelaitteiden puhdistus* 
• Tuloilmakoneen 321TK yhteydessä olevien kanavavuotojen paikkaus iv-konehuoneessa* 
• Laajamittaiset ilmamäärien säätötoimet ovat suositeltavia vasta kanaviston vuotokohtien pai-

kantamisen ja vuotokohtien paikkaamisen jälkeen* 
 
1980-luvun ja 1990-luvun osat 

• Puhdistusluukun asentaminen koneen 303TK raitisilmakanavaan* 
• Lumisiepparin asennus koneen 330TK raitisilmanottoon* 
• Ilmanvaihtokanavien ja päätelaitteiden puhdistus ja ilmamäärien säätö* 

 
2000-luvun osa 

• Koneiden 310TK ja 312TK jäätyneiden tuloilmasuodattimien vaihtaminen viimeistään keväällä 
lumikauden päätyttyä* 

• Koneen 310TK kaikkien tuloilmasuodattimien tulisi olla luokkaa F8 (samassa suodatinosassa 
tulisi käyttää vain yhden suodatinluokan suodattimia)* 

• IV-koneiden puhdistus kanavien puhdistustyön yhteydessä* 
• Lumisiepparien asennus raitisilmasäleiköihin* 
• Koneen 312TK poistoilmasuodattimien asennuksen tiivistys* 
• Mineraalivillakuitulähteiden poisto tiivistys-, suojaus- tai pölynsidontamenetelmillä* 
• Ilmanvaihtokanavien ja päätelaitteiden puhdistus koneiden 310TK ja 313TK palvelualueella* 
• 310TK koneen vaikutusalueen pölyyntyneiden poistopäätelaitteiden puhdistus välittömästi* 
• Ilmamäärien säätö* 
 

Lämmitysjärjestelmät 
 

1970-, 1980-luvun ja 1990-luvun osat 
• Alajakokeskuksen uusiminen kokonaisuudessaan 
• 1970- ja 80-luvulta olevien sulku- ja linjasäätöventtiilien uusiminen alajakokeskuksen uusimi-

sen yhteydessä 
• Patteriventtiilien ja termostaattien uusiminen alajakokeskuksen uusimisen yhteydessä 

 



Sisäilma-, rakenne- ja kosteustekninen kuntotutkimus 
Gesterbyn koulukeskuksen A-rakennus 18.4.2018 
WO-00550582 137(138)  
 

 
 
Inspecta Oy Käyntiosoite Y-tunnus   
PL1000 (Sörnäistenkatu 2) Sentnerikuja 3 1787853-0   
00581 Helsinki, Finland 00440 Helsinki, Finland 
Tel. 010 521 600 www.inspecta.fi 
asiakaspalvelu@inspecta.com  

2000-luvun osa 
• Lämmönjakokeskuksen uusimiseen tulee varautua 10 vuoden kuluessa 

 
Käyttövesijärjestelmät 

 
1970-, 1980-luvun ja 1990-luvun osat 

• Alkuperäisten 1970-luvun alueen vesijohto-osuuksien kuntotutkimus 5 vuoden sisällä 
• Vesi- ja viemärikalusteita uusitaan/kunnostetaan tarpeen mukaan normaalin huoltotoiminnan 

yhteydessä. 
 

2000-luvun osa 
• Ei toimenpide-ehdotuksia 

 
Sähkö- ja tietotekniset järjestelmät 

• Normaalit huolto- ja kunnossapitotoimenpiteet (mm. keskustilojen puhtaanapito)* 
• Keskuksen RK9 kansien asentaminen paikalleen* 
• A-osan alkuperäisten sähkökeskusten uusiminen 
• Vanhimpien valaistusjärjestelmien uusiminen 

 
Muut tekniset järjestelmät 

• Väestönsuojalaitteiden tarkastus ja tiiveyskoe 
 

Viemärit, salaojat ja sadevesijärjestelmä 
• Salaojien ja osin sadevesijärjestelmän uusiminen maanpinnan muokkauksen ja perusmuurien 

korjauksen yhteydessä 
• Kaikkien jätevesiviemäreiden puhdistaminen ja uudelleenkuvaus, jotta saadaan tarkempi kuva 

putkien kunnosta* 
• Tuuletusviemärien tyhjentäminen sinne kuulumattomista esineistä* 
• Tuuletusviemärien kuvaaminen tyhjennyksen jälkeen* 
• Salaojien puhdistaminen ja uudelleen kuvaus, jotta saadaan tarkempi tieto putkien kunnosta* 
• Piilossa olevien salaojakaivojen paikantaminen, esiin kaivaminen ja kuvaus* 
• Rikkoutuneiden ja tukossa olevien salaojaosuuksien korjaaminen* 
• Sadevesikaivojen ja putkien puhdistus ja uudelleen kuvaus, jotta saadaan tarkempi tieto nii-

den todellisesta kunnosta* 
 

Korjaustoimenpiteistä tulee laatia korjaussuunnitelma ja korjaustyöt tulee tehdä valvotusti. Suunnitteli-
jalla ja valvojalla tulee olla kokemusta kosteus- ja homevaurioiden korjauksista, rakenteiden tiivistys-
korjauksista ja ilmanvaihtotekniikan korjauksista. 
Asbestipitoisiin materiaaleihin kohdistuvat työt tulee tehdä asianmukaisesti asbestityönä ja mahdolli-
sesti muita haitta-aineita sisältäviin materiaaleihin kohdistuvat työt tulee tehdä asianmukaisesti haitta-
ainepurkutyönä. Lisäksi purkutöiden aikana tulee huolehtia riittävästä suojauksesta ja mikrobipurkutöil-
le asetettujen purkumääräysten noudattamisesta.  
Tiivistyskorjaustyön laatu ja onnistuminen tulee varmistaa merkkiainekokeiden avulla. Korjaus- ja sa-
neeraustöiden jälkeen tulee huolehtia perusteellisesta loppusiivouksesta. 
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